Digitally signed by Denis Stroligo
DN: c=SI, o=state authorities, ou=web-certificates, givenName=Denis, sn=Stroligo,
serialNumber=1237892714014, cn=Denis Stroligo
Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije
Date: 2020.11.02 13:48:00 +01'00'

Uradni
list
Republike Slovenije
Internet: www.uradni-list.si

Št.

158

e-pošta: info@uradni-list.si

Ljubljana, ponedeljek

ISSN 1318-0576
2. 11. 2020		

DRŽAVNI ZBOR
2762.

Zakon o učinkoviti rabi energije (ZURE)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o učinkoviti rabi energije
(ZURE)
Razglašam Zakon o učinkoviti rabi energije (ZURE), ki
ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
21. oktobra 2020.
Št. 003-02-8/2020-9
Ljubljana, dne 29. oktobra 2020
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O UČINKOVITI RABI ENERGIJE (ZURE)
I. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
(1) Ta zakon določa ukrepe za spodbujanje energetske
učinkovitosti, ukrepe za povečanje učinkovite rabe energije in
ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb.
(2) Ta zakon določa tudi pristojnosti organov, ki opravljajo
naloge po tem zakonu, in izvajanje politike države na področju
energetske učinkovitosti.
2. člen
(prenos in izvrševanje predpisov Evropske unije)
(1) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije
prenašajo naslednje direktive Evropske unije:
– Direktiva 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje
zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z
energijo (UL L št. 285 z dne 31. 10. 2009, str. 10; v nadaljnjem
besedilu: Direktiva 2009/125/ES),
– Direktiva 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb (UL
L št. 153 z dne 18. 6. 2010, str. 13), zadnjič spremenjena
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z Uredbo (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:
Direktiva 2010/31/EU),
– Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi
direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv
2004/8/ES in 2006/32/ES (UL L št. 315 z dne 14. 11. 2012,
str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo (EU) 2019/944 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o skupnih
pravilih notranjega trga električne energije in spremembi Direktive 2012/27/EU (UL L št. 158 z dne 14. 6. 2019, str. 125),
(v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2012/27/EU),
– Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (UL L št. 328 z dne 21. 12. 2018, str. 82),
– Direktiva 2009/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom in o razveljavitvi Direktive 2003/55/ES (UL L
št. 211 z dne 14. 8. 2009, str. 94), zadnjič spremenjena z Direktivo (EU) 2019/692 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
17. aprila 2019 o spremembi Direktive 2009/73/ES o skupnih
pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom (UL L št. 117 z dne
3. 5. 2019, str. 1).
(2) Ta zakon določa pristojni organ za nadzor nad izvajanjem in sankcije za kršitve 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).
3. člen
(cilji zakona)
Cilji na področju energetske učinkovitosti in učinkovite
rabe energije so zlasti:
– zmanjšanje rabe energije;
– učinkovita raba energije;
– povečanje energetske učinkovitosti;
– zanesljiva oskrba z energijo;
– učinkovita pretvorba energije;
– prehod v podnebno nevtralno družbo z uporabo nizkoogljičnih energetskih tehnologij;
– zagotavljanje energetskih storitev;
– zagotavljanje kakovosti notranjega okolja v stavbah;
– ozaveščanje končnih odjemalcev o koristih večje energetske učinkovitosti, porabi energentov in energetski učinkovitosti njihovih objektov;
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– povečanje energetske učinkovitosti vseh deležnikov,
zlasti javnega sektorja;
– zagotavljanje socialne kohezivnosti;
– varstvo potrošnikov kot končnih odjemalcev energije.
4. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:
1. »center za podpore« je dejavnost operaterja trga z
elektriko, ki zajema naloge gospodarske javne službe dejavnosti operaterja trga, kot jih določa zakon, ki ureja oskrbo z
električno energijo;
2. »daljinsko ogrevanje ali daljinsko hlajenje« je distribucija toplote v obliki pare, vroče vode ali ohlajenih tekočin iz centralnega proizvodnega vira po omrežju do več stavb ali lokacij
za namene ogrevanja ali hlajenja prostorov ali za procesno
ogrevanje ali hlajenje;
3. »dati na trg« pomeni prvič ponuditi proizvod, povezan
z energijo, na trgu Evropske unije z namenom distribucije ali
uporabe v Evropski uniji, odplačno ali brezplačno, ne glede na
vrsto prodaje (prodajno tehniko);
4. »dati v uporabo« pomeni prvo uporabo proizvoda,
povezanega z energijo, za predvideni namen končnega uporabnika v Evropski uniji;
5. »distributer energije« je fizična ali pravna oseba, vključno z operaterjem distribucijskega sistema, ki je odgovorna za
prenos ali distribucijo energije zaradi dobave končnim odjemalcem ali distribucijskim postajam, ki energijo prodajajo končnim
odjemalcem;
6. »distributer proizvoda, povezanega z energijo« je vsaka pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost v dobavni verigi, ki
ni proizvajalec ali uvoznik in omogoči dostopnost proizvoda,
povezanega z energijo, na trgu ali v uporabi;
7. »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 proizvoda, povezanega z
energijo, šteje druga fizična ali pravna oseba, ki da proizvode,
povezane z energijo, na trg ali v uporabo;
8. »dostopnost proizvoda na trgu« pomeni vsako dobavo
proizvoda, povezanega z energijo, za distribucijo, porabo ali
uporabo na trgu Evropske unije v okviru gospodarske dejavnosti, bodisi odplačno ali brezplačno;
9. »energetska izkaznica« je javna listina s podatki o
energetski učinkovitosti stavbe ali dela stavbe s priporočili za
povečanje energetske učinkovitosti;
10. »energetska storitev« pomeni fizikalni učinek, korist
ali ugodnost, ki izhaja iz kombinacije energije in energetsko
učinkovite tehnologije ali ukrepa, ki lahko vključuje potrebno
obratovanje, vzdrževanje in nadzor glede opravljanja storitve,
in se opravi na podlagi pogodbe ter za katero se je izkazalo, da
v običajnih okoliščinah preverljivo in merljivo oziroma ocenljivo
izboljša energetsko učinkovitost ali prihrani primarno energijo;
11. »energetska učinkovitost« je razmerje med doseženim učinkom, storitvijo, blagom ali energijo ter vloženo energijo;
12. »energetska učinkovitost stavbe« pomeni izračunano
ali izmerjeno količino energije, potrebno za zadovoljevanje potreb po energiji, povezanih z običajno uporabo stavbe, ki med
drugim vključuje energijo za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, pripravo sanitarne tople vode in razsvetljavo;
13. »energetski pregled« je sistematični postopek za seznanitev z obstoječim profilom porabe energije stavbe ali skupine stavb, industrijskega ali komercialnega procesa, obrata,
zasebne ali javne storitve, s katerim se opredelijo in ocenijo
stroškovno učinkovite možnosti za prihranek energije ter v
okviru katerega se poroča o ugotovitvah;
14. »energija« so vse oblike energentov, kakor so opredeljene v točki (d) 2. člena Uredbe (ES) št. 1099/2008 Evrop-
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skega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o statistiki
energetike (UL L št. 304 z dne 14. 11. 2008, str. 1), zadnjič
spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 2019/2146 z dne
26. novembra 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 1099/2008
Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki energetike glede
izvedbe letnih, mesečnih in kratkoročnih statistik energetike
(UL L št. 325 z dne 16. 12. 2019, str. 43);
15. »energija iz obnovljivih virov« je energija iz obnovljivih
nefosilnih virov, namreč vetrna, sončna (sončni toplotni in sončni fotovoltaični viri) in geotermalna energija, energija okolice,
energija plimovanja, valovanja in druga energija morja, vodna
energija, ter iz biomase, deponijskega plina, plina, pridobljenega z napravami za čiščenje odplak, in bioplina;
16. »generator toplote« je del ogrevalnega sistema, ki z
enim ali več naslednjih procesov ustvarja koristno toploto:
a) zgorevanje goriv, na primer v kotlu;
b) učinek na podlagi Joulovega zakona, do katerega
pride v grelnih elementih ogrevalnega sistema z električno
upornostjo;
c) zajemanje toplote iz okoliškega zraka, iz izpušnega
zraka od prezračevanja ali iz vodnih ali talnih virov toplote z
uporabo toplotnih črpalk;
17. »informacijski list proizvoda« je standardni dokument
s podatki o proizvodu, povezanem z energijo, v natisnjeni ali
elektronski obliki;
18. »indeks pozidanosti« je razmerje med tlorisno površino stavb in površino zemljišč na nekem ozemlju;
19. »izboljšanje energetske učinkovitosti« je povečanje
energetske učinkovitosti zaradi tehnoloških, vedenjskih ali gospodarskih sprememb;
20. »končni odjemalec« je fizična ali pravna oseba, ki
kupuje energijo za lastno končno rabo;
21. »končni porabnik« je končni odjemalec, ki kupuje toploto za ogrevanje, hlajenje ali pripravo sanitarne tople vode, ali
fizična ali pravna oseba, ki se ji toplota za ogrevanje, hlajenje
ali pripravo sanitarne tople vode dobavlja iz centralnega vira
stavbe in nima sklenjene neposredne ali individualne pogodbe
z dobaviteljem energije;
22. »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;
23. »koristna toplota« je toplota, proizvedena v postopku
soproizvodnje za zadovoljitev ekonomsko opravičljivega povpraševanja po toploti oziroma hladu. Ekonomsko opravičljivo
povpraševanje je povpraševanje, ki ne presega potreb po
toploti ali hladu in bi ga bilo treba sicer zadovoljiti po pogojih
na trgu s postopki za proizvodnjo toplote ali hladu, različnimi
od soproizvodnje;
24. »mala in srednja podjetja« so podjetja, ki ustrezajo
merilom za mikro, majhne in srednje družbe v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe;
25. »mikro izdvojeni sistem« je izdvojeno omrežje, ločeno od javnega distribucijskega omrežja električne energije,
ki je sistem s porabo, manjšo od 500 GWh, kjer ni povezav z
drugimi sistemi;
26. »naprava z daljinskim odčitavanjem« je števec ali
delilnik stroškov ogrevanja, ki ga je mogoče daljinsko odčitati;
27. »napredni merilni sistem« je elektronski sistem, ki
meri porabo energije, ob čemer omogoča več podatkov kot
običajni števec ter lahko pošilja in prejema podatke z uporabo
elektronske komunikacije;
28. »nazivna izhodna moč klimatskega sistema« je največja toplotna moč, za katero proizvajalec navede in zagotavlja,
da jo je mogoče dosegati ob podani učinkovitosti pri neprekinjenem delovanju;
29. »nedovoljena raba nalepke« je raba nalepke, s katero
se označuje energijski razred, v katerega se proizvod uvršča,
v nasprotju s predpisi;
30. »nova stavba« je novozgrajena stavba, kot jo določajo
predpisi s področja graditve objektov;
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31. »obsežna prenova proizvodne naprave« je prenova
proizvodne naprave, katere stroški presegajo 50 % vrednosti
naložbe za novo primerljivo proizvodno napravo;
32. »ogrevalni sistem« je kombinacija komponent, potrebnih za obdelavo zraka v zaprtih prostorih, s katero se dvigne
temperatura;
33. »okoljsko primerna zasnova« je sistematična vključitev okoljskih vidikov v zasnovo proizvoda, da bi se izboljšala
okoljska učinkovitost proizvoda v njegovi življenjski dobi;
34. »ovoj stavbe« so vgrajeni elementi stavbe, ki ločujejo
njeno notranjost od zunanjega okolja;
35. »osebe javnega sektorja« so državni organi, uprava
samoupravnih lokalnih skupnosti, javni zavodi, javni gospodarski zavodi, javni skladi, javne agencije in ustanove, katerih
ustanovitelj je država ali občina;
36. »osebe ožjega javnega sektorja« so ministrstva, organi v sestavi ministrstev, upravne enote, vladne službe, pravosodni organi in drugi državni organi;
37. »osebe širšega javnega sektorja« so javni zavodi, javni gospodarski zavodi, javni skladi, javne agencije in ustanove,
katerih ustanovitelj je država, ter občine in javni zavodi, javni
gospodarski zavodi, javni skladi, javne agencije in ustanove,
katerih ustanovitelj je občina;
38. »pogodbeno zagotavljanje prihranka energije« je pogodbeni dogovor med porabnikom in ponudnikom ukrepa za
izboljšanje energetske učinkovitosti, ki se preverja in spremlja
ves čas veljavnosti pogodbe in v okviru katerega se naložbe (delo, dobava ali storitev) v ukrep plačujejo sorazmerno
s stopnjo izboljšanja energetske učinkovitosti, dogovorjeno
s pogodbo, ali drugim dogovorjenim merilom za energetsko
učinkovitost, kot so finančni prihranki;
39. »ponudnik energetskih storitev« je fizična ali pravna
oseba, ki opravlja energetske storitve ali druge ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti v objektu ali prostorih končnega
odjemalca;
40. »pooblaščeni zastopnik« je vsaka fizična ali pravna
oseba s sedežem v Evropski uniji, ki je pridobila pisno pooblastilo proizvajalca za opravljanje vseh ali dela obveznosti
in formalnosti v zvezi s proizvodi, povezanimi z energijo, v
njegovem imenu;
41. »poraba končne energije« pomeni vso energijo, ki se
dobavi za industrijo, prevoz, gospodinjstva, storitve in kmetijstvo. Izključuje dobavo sektorju pretvorbe energije in samemu
energetskemu gospodarstvu;
42. »poraba primarne energije« pomeni bruto porabo brez
neenergetske rabe;
43. »posamezni ukrep« je ukrep, ki zagotovi preverljivo in
merljivo ali ocenljivo izboljšanje energetske učinkovitosti ter je
sprejet kot rezultat ukrepa politike;
44. »prihranek energije« je količina prihranjene energije,
določena z meritvijo ali oceno porabe pred izvedbo ukrepa za
izboljšanje energetske učinkovitosti in po njej, ob zagotovljenih
normalnih zunanjih pogojih, ki vplivajo na porabo energije;
45. »prihranek primarne energije« je prihranek energije,
dovedene z gorivom, ki ga ustvari proizvodna naprava s soproizvodnjo, v primerjavi z ločeno proizvodnjo električne energije
in toplote;
46. »primarna energija« je energija iz obnovljivih in neobnovljivih naravnih virov pred katero koli energijsko pretvorbo;
47. »program podpore za energetsko učinkovitost« je
vsak instrument, program ali mehanizem, ki spodbuja energetsko učinkovitost (npr. naložbena pomoč, davčne spodbude
in drugi programi podpore, ki zavezujejo k energetski učinkovitosti);
48. »proizvajalec proizvodov, povezanih z energijo« je
vsaka fizična ali pravna oseba, ki izdeluje proizvode, povezane
z energijo, ali se zanjo načrtujejo ali izdelujejo in jih trži pod
svojim imenom ali blagovno znamko;
49. »proizvod, povezan z energijo« je 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
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energije, ki so dani na trg ali v uporabo končnim uporabnikom
ter so namenjeni za vgradnjo v proizvode, in za katerega se
lahko naredi samostojna ocena okoljske učinkovitosti;
50. »sistem upravljanja z energijo« je sklop medsebojno
povezanih ali medsebojno delujočih delov načrta, ki določa cilj
energetske učinkovitosti in strategijo za doseganje tega cilja;
51. »sistem za avtomatizacijo in nadzor stavb« je sistem,
ki vključuje vse proizvode, programsko opremo in inženirske
storitve, ki lahko s samodejnim nadzorom in omogočanjem ročnega upravljanja tehničnih stavbnih sistemov podpirajo energetsko učinkovito, gospodarno in varno delovanje teh tehničnih
stavbnih sistemov;
52. »sistem za kombinirano ogrevanje in prezračevanje«
je sistem, ki vključuje skupne tehnologije ogrevanja in prezračevanja;
53. »skoraj ničenergijska stavba« je stavba z zelo visoko
energetsko učinkovitostjo oziroma zelo majhno količino potrebne energije za delovanje, pri čemer je potrebna energija v zelo
veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov, vključno z energijo
iz obnovljivih virov, proizvedeno na kraju samem ali v bližini;
54. »skupna uporabna tlorisna površina« je tlorisna površina stavbe ali dela stavbe, kjer se uporablja energija za
ogrevanje ali hlajenje prostora;
55. »soproizvodnja« je postopek sočasne proizvodnje
toplote in električne ali mehanske energije;
56. »stavba« je krita konstrukcija s stenami, v kateri se
uporablja energija za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev;
57. »stavbe oseb javnega sektorja« so vse stavbe, ki so
v lasti oseb javnega sektorja in se uporabljajo za opravljanje
njihove dejavnosti na podlagi zakonitega pravnega naslova;
58. »stroškovno optimalna raven« je raven energetske
učinkovitosti z najnižjimi stroški med ocenjenim ekonomskim
življenjskim ciklom, pri čemer se najnižji stroški določijo ob
upoštevanju stroškov naložb, povezanih z energijo, stroškov
vzdrževanja in operativnih stroškov (vključno s stroški energije,
energijskimi prihranki, kategorijo zadevne stavbe in zaslužki od
proizvedene energije), kjer je to primerno, in stroškov odstranjevanja, kjer je to primerno. Stroškovno optimalna raven je v
območju ravni učinkovitosti, kjer je analiza stroškov in koristi,
izračunana med ocenjenim ekonomskim življenjskim ciklom,
pozitivna;
59. »tehnični stavbni sistem« je tehnična oprema stavbe
ali posameznega dela stavbe, ki omogoča ogrevanje in hlajenje prostorov, prezračevanje, pripravo sanitarne tople vode,
vgrajeno razsvetljavo, avtomatizacijo in nadzor stavbe, proizvodnjo električne energije na kraju samem ali kombinacijo
navedenega, vključno s tistimi sistemi, ki uporabljajo energijo
iz obnovljivih virov;
60. »trgovec proizvodov, povezanih z energijo« je trgovec
na drobno ali druga oseba, ki proizvode, povezane z energijo,
končnemu uporabniku prodaja, oddaja v najem, ponuja na
obroke ali jih razstavlja (daje na ogled);
61. »učinkovito individualno ogrevanje in hlajenje« je sistem dobave za individualno ogrevanje in hlajenje, ki v primerjavi z učinkovitim daljinskim ogrevanjem in hlajenjem znatno
zmanjša vnos primarne energije iz neobnovljivih virov, potrebne za dobavo enote energije znotraj ustrezne sistemske
meje, ali zahteva enak vnos primarne energije iz neobnovljivih
virov, vendar ob nižjih stroških, pri čemer se upošteva energija, potrebna za pridobivanje, pretvorbo, prevoz in distribucijo
energije;
62. »učinkovito ogrevanje in hlajenje« je 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 pridobivanje, pretvorbo, prevoz in distribucijo;
63. »ukrep politike« je regulativni, finančni, davčni, prostovoljni instrument ali instrument o obveščanju, ki ga država
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ali lokalna skupnost uvede in izvaja, da ustvari podporni okvir,
zahteve ali spodbude, s katerimi zagotovi, da udeleženci na
trgu nudijo ali kupujejo energetske storitve ter izvajajo druge
ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti;
64. »uvoznik proizvoda, povezanega z energijo« je pravna oseba ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost s
sedežem v Evropski uniji in proizvode, povezane z energijo,
daje na trg Evropske unije iz tretjih držav;
65. »večja prenova« je rekonstrukcija ali vzdrževanje
stavbe, kjer skupni stroški prenove ovoja stavbe ali tehničnih
stavbnih sistemov presegajo 25 % vrednosti stavbe brez vrednosti zemljišča, na katerem ta stoji, ali pri kateri se prenavlja
več kot 25 % površine ovoja stavbe;
66. »zasnova proizvoda« pomeni vrsto postopkov, ki pretvarjajo pravne, tehnične, varnostne, funkcionalne, tržne ali druge zahteve v tehnične lastnosti proizvoda, ki jim mora proizvod,
povezan z energijo, ustrezati.
(2) Izrazi s področja energetike, ki niso opredeljeni s
tem zakonom, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi s
področja energetike.
(3) Izrazi s področja graditve objektov, ki niso opredeljeni
s tem zakonom, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi,
ki urejajo graditev objektov.
(4) Izrazi s področja alternativnih goriv, ki niso opredeljeni
s tem zakonom, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi s
področja alternativnih goriv.
(5) Izrazi s področja večstanovanjskih stavb, ki niso opredeljeni s tem zakonom, imajo enak pomen, kot ga določajo
predpisi s področja večstanovanjskih stavb.
II. poglavje: MEHANIZMI SPODBUJANJA ENERGETSKE
UČINKOVITOSTI IN UČINKOVITE RABE ENERGIJE
5. člen
(pristojnosti na področju spodbujanja
energetske učinkovitosti)
(1) Država in lokalna skupnost pri sprejemanju politik,
strategij, programov, načrtov in pravnih aktov upoštevata tudi
cilje s področja energetske učinkovitosti ter v skladu s svojimi
pristojnostmi spodbujata dejavnosti za povečanje energetske
učinkovitosti.
(2) Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, ustanovljen
z zakonom, ki ureja varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: Eko
sklad), na državni ravni pripravlja in izvaja program za izboljšanje energetske učinkovitosti. Eko sklad dodeljuje finančne
spodbude po tem zakonu na podlagi potrjenega programa za
izboljšanje energetske učinkovitosti in po postopku, določenem
z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
(3) Spodbujanje ukrepov energetske učinkovitosti izvaja
država s programi izobraževanja, informiranja in ozaveščanja
javnosti, z energetskim svetovanjem, spodbujanjem energetskih pregledov, pripravo predpisov, finančnimi spodbudami,
demonstracijskimi projekti in drugimi programi podpore, ki so
podrobno določeni v dokumentih dolgoročnega načrtovanja
energetske politike, akcijskih načrtih, strategijah in programih.
6. člen
(namen spodbujanja učinkovite rabe energije)
(1) Spodbujanje ukrepov učinkovite rabe energije se izvaja z namenom zmanjšanja porabe energije, posrednega povečanja količine in deleža obnovljivih virov energije, povečanja
zanesljivosti oskrbe z energijo, zmanjšanja uvozne odvisnosti
pri oskrbi z energijo in iz drugih energetskih razlogov, ki so
določeni v strateških dokumentih in akcijskih načrtih.
(2) Pri določanju spodbud morajo biti okolju prijaznejše
naprave, tehnologije, oprema, proizvodi in storitve ter dejavnosti deležne večjih ugodnosti od okolju manj prijaznih.
(3) Višina spodbud mora biti oblikovana stroškovno učinkovito in zagotavljati izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije.
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(4) Ne glede na prejšnji odstavek je višina spodbud v
primeru večje prenove obstoječih stavb, ki vključuje prenovo
ovoja stavbe, prenovo tehničnih stavbnih sistemov in vgradnjo
naprav za rabo obnovljivih virov, relativno višja, tako da investitorje spodbuja k večji prenovi.
(5) Ne glede na tretji odstavek tega člena je višina spodbud lahko višja v primeru:
– energetske prenove soseske, tako da investitorje spodbuja k sočasni prenovi na območju soseske, in
– demonstracijskih projektov.
(6) Pri določitvi ukrepov za spodbujanje učinkovite rabe
energije, ki jih izvaja Eko sklad, se upošteva tudi socialni vidik
za ublažitev energetske revščine.
(7) Pri določitvi načinov spodbujanja in višine spodbud se
upoštevajo tudi drugi vidiki, kot so varstvo okolja in zmanjševanje emisij, ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje narave,
uporaba naravnih materialov, spodbujanje zaposlovanja, spodbujanje tehnologij, spodbujanje regionalnega razvoja.
7. člen
(upravičenci in vrste finančnih spodbud)
(1) Upravičenci do finančnih spodbud za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije v
stavbah so fizične osebe in pravne osebe, vključno z osebami
javnega sektorja, razen neposrednih uporabnikov državnega
proračuna.
(2) Organ, ki dodeljuje finančne spodbude iz prejšnjega
odstavka, na svoji spletni strani objavi vse prejemnike finančnih spodbud, njihov naslov ter vrsto in velikost financiranega
projekta.
(3) Organ, ki dodeljuje finančne spodbude za energetsko
učinkovitost pri prenovi stavb, mora v razpisnih pogojih zagotoviti, da so spodbude pogojene s predvidenimi ali doseženimi
prihranki energije v okviru posameznih ukrepov energetske
učinkovitosti, ki se ugotovijo na podlagi enega ali več naslednjih meril:
– energetske učinkovitosti opreme ali materiala za prenovo, ki jo namesti ustrezno certificiran ali usposobljen inštalater;
– standardnih vrednosti za izračun prihrankov energije
v stavbah;
– izboljšanja energetske učinkovitosti, ki ga prinese takšna prenova in se ugotavlja s primerjavo energetskih izkaznic,
izdanih pred prenovo in po njej;
– rezultatov energetskega pregleda;
– rezultatov druge ustrezne, pregledne in sorazmerne
metode, ki pokaže izboljšanje energetske učinkovitosti.
(4) Minister, pristojen za energijo (v nadaljnjem besedilu:
minister), s predpisom določi vrste finančnih spodbud za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih
virov energije v stavbah, pogoje in merila za njihovo dodelitev,
vrste upravičencev do spodbud ter spodbude, ki se dodeljujejo
kot državne pomoči, intenzivnost državnih pomoči, spodbude,
ki se dodeljujejo po pravilu »de minimis«, in druge finančne
spodbude. Minister določi tudi tehnične specifikacije, ki jih
morajo izpolnjevati naprave in sistemi za proizvodnjo energije
iz obnovljivih virov energije v stavbah, da so upravičeni do
finančnih spodbud.
8. člen
(sredstva za izvajanje programov Eko sklada)
(1) Sredstva za izvajanje programa Eko sklada iz drugega
odstavka 5. člena tega zakona se zagotavljajo s prispevkom
na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti (v
nadaljnjem besedilu: prispevek za energetsko učinkovitost).
Prispevek za energetsko učinkovitost se plačuje za daljinsko
toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.
Prispevek za energetsko učinkovitost mora plačati vsak končni
odjemalec elektrike in zemeljskega plina iz omrežja operaterju,
vsak končni odjemalec toplote iz omrežja ter trdnih, tekočih in
drugih plinastih goriv pa dobavitelju energije.
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(2) Ne glede na prejšnji odstavek se prispevek ne plačuje
za trdna goriva, ki jih končnim odjemalcem dobavijo dobavitelji,
ki letno dobavijo manj kot 100 MWh energije.
(3) Operaterji in dobavitelji toplote iz omrežja ter dobavitelji trdnih, tekočih in drugih plinastih goriv so dolžni obračunavati
in zbirati prispevke iz prvega odstavka tega člena od končnih
odjemalcev ter jih nakazovati Eko skladu.
(4) Vlada določi višino prispevka za energetsko učinkovitost iz prvega odstavka tega člena tako, da je vsa energija, ne
glede na vrsto, enakomerno obremenjena.
(5) Vlada ob potrditvi programa, ki je sestavni del poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, določi del zbranih
sredstev, ki so prihodek Eko sklada in se porabijo za izvajanje
programa za izboljšanje energetske učinkovitosti.
(6) Zavezanec za plačilo prispevka za energetsko učinkovitost za plinasta goriva v plinskih jeklenkah je prvi kupec
plinastega goriva.
(7) Eko sklad enkrat letno na svoji spletni strani objavi
poročilo o izvedenem programu, doseženih prihrankih energije,
višini porabljenih sredstev za izvajanje programa in specifičnih
stroških doseganja prihrankov.
9. člen
(dolgoročna strategija energetske prenove stavb)
(1) Vlada na predlog ministrstva, pristojnega za energijo
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), sprejme dolgoročno strategijo prenove nacionalnega fonda obstoječih javnih in zasebnih
stanovanjskih in nestanovanjskih stavb v visoko energetsko
učinkovit in razogljičen stavbni fond do leta 2050, v okviru katere se spodbuja stroškovno učinkovita preobrazba obstoječih
stavb v skoraj ničenergijske stavbe (v nadaljnjem besedilu
tega člena: strategija), ter jo s povzetkom sodelovanja javnosti
pošlje Evropski komisiji.
(2) Strategija zajema:
– določitev oseb ožjega in širšega javnega sektorja za
potrebe prenove,
– določitev površine stavb v lasti in uporabi oseb javnega
sektorja,
– pregled nacionalnega stavbnega fonda, ki temelji na
statističnem vzorčenju in pričakovanem deležu prenovljenih
stavb v letu 2020,
– opredelitev stroškovno učinkovitih načinov prenove,
– politike in ukrepe za spodbujanje stroškovno učinkovite
večje prenove stavb,
– pregled politik in ukrepov za načrtno obravnavo segmentov nacionalnega stavbnega fonda z najslabšo energetsko učinkovitostjo, dilem razdeljenih spodbud in nedelovanja
trga ter oris ustreznih ukrepov na ravni države za zmanjšanje
energetske revščine,
– politike in ukrepe za vse javne stavbe,
– pregled pobud na državni ravni za spodbujanje naprednih tehnologij ter povezanih stavb in skupnosti, pa tudi
spretnosti in znanj ter izobraževanja v gradbenem sektorju in
sektorju energetske učinkovitosti,
– oceno pričakovanih prihrankov energije in širših koristi,
kot so koristi za zdravje, varnost in kakovost zraka,
– časovni načrt z ukrepi in kazalniki, ki omogočajo spremljanje napredka pri doseganju dolgoročnega cilja zmanjšanja
emisij toplogrednih plinov v Evropski uniji do leta 2050 in zagotavljanja visoko energetsko učinkovitega in razogljičenega
stavbnega fonda. Časovni načrt mora vsebovati okvirni cilj za
leto 2050 in vmesna cilja za leti 2030 in 2040 ter mora opredeliti, kako ti mejniki prispevajo k doseganju ciljev Evropske unije
glede energetske učinkovitosti v skladu z Direktivo 2012/27/EU.
(3) Stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu
kulturne dediščine, so v strategiji obravnavane posebej.
(4) Letni cilj je prenova 3 % skupne neto tlorisne površine
za stavbe v lasti ali uporabi ožjega javnega sektorja. V okviru
strategije se določijo stavbe posameznih oseb ožjega javnega
sektorja, ki prispevajo k doseganju tega cilja.
(5) Pri načrtovanju in izvajanju ukrepov za večjo energetsko prenovo stavb se upošteva stavba kot celota, vključno
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z ovojem stavbe, tehničnimi stavbnimi sistemi, obratovanjem
in vzdrževanjem. Prednost pri energetski prenovi morajo imeti
stavbe z najnižjo energetsko učinkovitostjo, če je to tehnično
izvedljivo in stroškovno upravičljivo. Pri tem se upoštevajo še
drugi vidiki prenove stavb, vključno s protipotresnimi, požarnimi
in funkcionalnimi vidiki. Ukrepi se oblikujejo tako, da spodbujajo
uporabo naravnih materialov, vključno z lesom.
(6) Pri preseganju letnega cilja prenove skupne tlorisne
površine se ta lahko upošteva pri ciljih za naslednja leta. V okvir
letne stopnje prenove stavb oseb ožjega javnega sektorja se
uvrstijo tudi nove stavbe, ki so v uporabi in lasti kot nadomestilo
za stavbe oseb ožjega javnega sektorja, porušene v enem od
predhodnih dveh let, ali stavbe, ki so bile prodane, porušene
ali so prenehale biti v uporabi v enem od predhodnih dveh let
zaradi intenzivnejše uporabe drugih stavb.
(7) Iz strategije so izvzete stavbe, ki se uporabljajo za:
– namene državne obrambe, vendar brez posameznih
bivalnih prostorov ali poslovnih delov stavb,
– obredne namene ali verske dejavnosti.
(8) Strategija mora upoštevati vse razvojne programe in
akcijske načrte, povezane s tem področjem.
III. poglavje: OBVEZNOSTI UČINKOVITE RABE ENERGIJE
1. Obveznost doseganja prihrankov energije
10. člen
(prihranki energije pri končnih odjemalcih)
(1) Dobavitelji elektrike, toplote, zemeljskega plina, tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem so zavezanci za
doseganje prihrankov pri končnih odjemalcih (v nadaljnjem
besedilu: zavezanec).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek dobavitelji trdnih goriv
končnim odjemalcem, ki dobavijo letno manj kot 100 MWh
energije, niso zavezanci za doseganje prihrankov.
(3) Zavezanec mora v tekočem koledarskem letu doseči
prihranke v višini 0,8 % prodane energije v preteklem letu.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko zavezanci
namesto zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih izpolnijo svojo obveznost iz prvega odstavka tega člena z
nakazilom finančnih sredstev Eko skladu. Znesek, ki ga morajo
nakazati, je enak zmnožku prihrankov, ki bi jih morali doseči pri
končnih odjemalcih, in specifičnega stroška doseganja prihrankov iz sedmega odstavka 8. člena tega zakona.
(5) Zavezanci pri izpolnjevanju svojih obveznosti glede
doseganja prihrankov energije ne smejo postavljati pogojev, ki
končne odjemalce ovirajo pri zamenjavi dobavitelja energije.
(6) Ukrepi, ki jih izvajajo zavezanci v okviru sistema obveznosti doseganja prihrankov energije, ne smejo biti hkrati
predmet spodbud Eko sklada iz 8. člena tega zakona.
(7) Prihranek primarne energije, dosežen v sektorjih pretvorbe, distribucije in prenosa energije, vključno z infrastrukturo
za učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje, se upošteva pri
prihranku končne energije.
(8) Vlada z uredbo določi:
– način izračuna višine prihrankov,
– porazdelitev prihrankov po posameznih letih določenega obdobja,
– način in roke za izpolnjevanje obveznosti zavezancev ter
– način izračuna specifičnega stroška iz četrtega odstavka tega člena.
11. člen
(vrste energetskih storitev in ukrepov za izboljšanje
energetske učinkovitosti)
(1) Vrste energetskih storitev in ukrepov za izboljšanje
energetske učinkovitosti za doseganje prihrankov energije, ki
jih izvajajo zavezanci, so predvsem:
– ukrepi učinkovite rabe in večje rabe obnovljivih virov
energije pri proizvodnji toplote ali električne energije v javnem
in storitvenem sektorju ter industriji in gospodinjstvih;
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– ukrepi učinkovite rabe energije v stavbah;
– ukrepi učinkovite rabe energije v prometu;
– ukrepi za povečanje učinkovitosti sistemov daljinskega
ogrevanja;
– programi izvajanja energetskih pregledov.
(2) Vlada v uredbi iz osmega odstavka prejšnjega člena
podrobneje določi vrste energetskih storitev in ukrepov za
izboljšanje energetske učinkovitosti.
12. člen
(vrednotenje ukrepov in programov)
Pri pripravi, izvajanju in vrednotenju ukrepov in programov za izboljšanje energetske učinkovitosti se za določanje
prihrankov energije in količine energije, doseženih s posameznimi ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti, upoštevajo
metode, ki jih predpiše minister.
13. člen
(poročanje in preverjanje doseganja prihrankov)
(1) Zavezanci iz 10. člena tega zakona Agenciji za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija) do 31. marca pošljejo
poročilo o doseganju ciljev za preteklo leto.
(2) Agencija vodi register zavezancev, v katerega se vpišejo vsi dobavitelji energentov končnim odjemalcem ne glede
na izjemo iz drugega odstavka 10. člena tega zakona.
(3) Agencija do 30. aprila za preteklo leto objavi vse prihranke energije vsakega posameznega zavezanca in skupne
prihranke vseh zavezancev.
(4) Agencija preveri vsaj statistično pomembni delež in
reprezentativni vzorec ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti, ki jih izvedejo zavezanci.
(5) Agencija določi obliko in vsebino poročila iz prvega
odstavka tega člena ter način vodenja in vpisa v register zavezancev za doseganje prihrankov energije iz drugega odstavka
tega člena.
14. člen
(drugi ukrepi politike za doseganje prihrankov)
(1) Obveznost glede doseganja prihrankov energije se
lahko izpolni tudi z drugimi ukrepi, ki zagotavljajo, da se prihranki dosežejo pri končnih odjemalcih.
(2) Druge ukrepe za doseganje prihrankov pri končnih
odjemalcih določi vlada z uredbo, s katero uredi tudi način merjenja, preverjanja izvajanja ukrepov in nadzora nad njihovim izvajanjem, ki mora biti neodvisen od udeleženih subjektov, ki so
sodelovali pri izvajanju drugih ukrepov politike. Sistem nadzora
mora omogočati, da se dokumentirano preverita vsaj statistično
pomembni delež in reprezentativni vzorec ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti, ki so jih uvedli udeleženi subjekti.
2. Upravljanje z energijo v javnem sektorju
15. člen
(sistem upravljanja z energijo)
(1) Osebe javnega sektorja vzpostavijo sistem upravljanja
z energijo.
(2) Osebe javnega sektorja določijo osebo, ki je odgovorna za upravljanje z energijo v stavbi ali stavbah, ki so v lasti ali
uporabi oseb javnega sektorja. Odgovorna oseba za upravljanje z energijo opravlja zlasti naslednje naloge:
– izvaja ukrepe s področja upravljanja energije v stavbi in
skrbi za nenehno izboljševanje energetske učinkovitosti stavbe;
– svetuje glede načrtovanja in izvajanja ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije;
– vodi energetsko knjigovodstvo;
– sodeluje pri energetskih pregledih.
(3) Oseba javnega sektorja lahko za opravljanje vseh ali
posameznih nalog upravljanja z energijo iz prejšnjega odstavka
pooblasti zunanje strokovnjake, ki izpolnjujejo pogoje, kadar
teh nalog ne more opraviti s svojimi zaposlenimi osebami.
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(4) Oseba javnega sektorja mora najmanj enkrat letno,
do 31. marca za predhodno leto, vnesti podatke o rabi energije
v stavbi ali posameznem delu stavbe v informatizirano zbirko
upravljanja z energijo, ki jo vodi ministrstvo.
(5) Dobavitelji energije na zahtevo oseb javnega sektorja
pošljejo podatke o rabi energije za posamezno merilno mesto
v informatizirano zbirko upravljanja z energijo z namenom
spremljanja učinkovite rabe energije.
(6) Vlada z uredbo določi zavezance in minimalne vsebine
sistema upravljanja z energijo, ki vključujejo cilje s področja
energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije za skupino stavb istega zavezanca, ukrepe za doseganje ciljev, način
preverjanja doseganja ciljev, vrsto podatkov, ki jih zavezanci
sporočajo v informatizirano zbirko upravljanja z energijo, ter
naloge in pogoje, ki jih mora izpolnjevati odgovorna oseba za
upravljanje z energijo ter so odvisni od vrste stavb in tehničnih
stavbnih sistemov.
(7) Vlada v uredbi iz prejšnjega odstavka določi tudi obvezne deleže obnovljivih virov in zahteve glede energetske učinkovitosti stavb oseb javnega sektorja ter ukrepe za povečanje
energetske učinkovitosti in uporabo obnovljivih virov energije v
stavbah, ki jih uporabljajo osebe javnega sektorja.
3. Energetski pregledi
16. člen
(energetski pregledi)
(1) Ministrstvo spodbuja izdelavo in izvajanje energetskih
pregledov v malih in srednjih podjetjih ter izvajanje priporočil,
ki izhajajo iz teh pregledov.
(2) Velike družbe, kot so določene v predpisih s področja
gospodarskih družb, izvedejo energetski pregled na vsaka štiri
leta in o izvedenem energetskem pregledu poročajo agenciji.
(3) Šteje se, da je zahteva iz prejšnjega odstavka izpolnjena, če:
– podjetje izvaja sistem upravljanja z energijo ali okolja, ki ga je potrdil neodvisni organ v skladu z evropskimi ali
mednarodnimi standardi, če sistem upravljanja z energijo ali
okolja vključuje pregled rabe energije v skladu z metodologijo
iz sedmega odstavka tega člena, ali
– je izvedena širša okoljska presoja, ki vključuje pregled
rabe energije v skladu z metodologijo iz sedmega odstavka
tega člena.
(4) Na zahtevo velike družbe iz drugega odstavka tega
člena agencija potrdi izpolnitev obveznosti energetskega pregleda podjetju, ki izkaže, da v svojem poslovanju dosega namen energetskih pregledov na enega od načinov iz prejšnjega
odstavka.
(5) Agencija vodi evidenco velikih družb in izvaja nadzor
nad izpolnjevanjem obveznosti iz tretjega odstavka tega člena
ter nad kakovostjo energetskih pregledov v skladu z metodologijo iz sedmega odstavka tega člena.
(6) Agencija vsako leto do 31. marca ministrstvu pošlje
poročilo o izpolnitvi obveznosti izvedbe energetskih pregledov
v preteklem letu in o morebitnih neskladnostih izvedenih pregledov z metodologijo iz sedmega odstavka tega člena.
(7) Minister predpiše podrobno metodologijo za izdelavo
in obvezno vsebino energetskih pregledov.
4. Merjenje in obračunavanje porabljene energije
17. člen
(merjenje porabe zemeljskega plina)
(1) Operater sistema mora končnim odjemalcem zagotoviti uvajanje naprednih merilnih sistemov, ki spodbujajo končne
odjemalce k aktivni udeležbi na trgu dobave zemeljskega plina
in so v skladu z naslednjimi zahtevami:
– natančno merijo dejansko porabo energije in končnim
odjemalcem dajejo na voljo informacije o dejanskem času
porabe;
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– potrjeni podatki o pretekli porabi so za končne odjemalce preprosto in varno dostopni ter grafično prikazani, na
zahtevo in brez dodatnih stroškov;
– varnost naprednih merilnih sistemov, sporočanje podatkov ter zasebnost in varnost osebnih podatkov so v skladu z
zakonodajo Evropske unije s področja kibernetske varnosti in
varstva osebnih podatkov ter ob upoštevanju najboljših tehnologij, pri čemer se upoštevajo stroški in načela sorazmernosti;
– brezplačna zagotovitev ustreznih nasvetov in informacij
ob namestitvi naprednega merilnega sistema, zlasti o vseh
možnostih v zvezi z upravljanjem odčitavanja števcev, spremljanjem porabe energije ter o zbiranju in obdelavi osebnih
podatkov v skladu s predpisi Evropske unije na področju varstva osebnih podatkov.
(2) Agencija mora izdelati oceno stroškovne učinkovitosti
uvedbe naprednih merilnih sistemov, ki vključuje oceno dolgoročnih stroškov in koristi za trg in posamičnega odjemalca,
ekonomsko oceno, katera oblika naprednega merjenja je ekonomsko upravičena in stroškovno učinkovita ter kakšen časovni
okvir je izvedljiv za njihovo uvedbo.
(3) Zahteva za uvedbo naprednih merilnih sistemov iz
prvega odstavka tega člena se pogojuje s tem, da agencija v
postopku ocene stroškovne učinkovitosti uvajanje naprednih
merilnih sistemov oceni pozitivno.
(4) Kadar je uvedba sistemov naprednega merjenja v
postopku ocene stroškovne učinkovitosti pozitivna, vlada predpiše ukrepe in časovni razpored uvajanja naprednih merilnih
sistemov, pri čemer upošteva dolgoročno ekonomsko oceno
primernosti oblike, časovnega okvira in povezanega delovanja
naprednih merilnih sistemov za razvoj notranjega trga z zemeljskim plinom, ki jo izdela agencija v postopku ocene stroškovne
učinkovitosti iz prejšnjega odstavka.
(5) Kadar je uvajanje sistemov naprednega merjenja v
postopku ocene stroškovne učinkovitosti iz tretjega odstavka
tega člena ocenjeno negativno, agencija vsaj na štiri leta znova
preveri oceno stroškov in koristi.
18. člen
(merjenje porabe ogrevanja, hlajenja in toplote za pripravo
sanitarne tople vode za posamezno stavbo)
(1) Končni odjemalci daljinskega ogrevanja, daljinskega
hlajenja in toplote za pripravo sanitarne tople vode morajo imeti
nameščene števce, ki natančno prikazujejo dejansko količino
porabljene energije.
(2) Če stavba prejema toploto iz daljinskega ogrevanja ali
hlajenja ali se s toploto oskrbuje iz skupne kotlovnice za več
stavb ali delov stavb, lastniki stavbe za vsako stavbo posebej
zagotovijo, da se merjenje porabe toplote izvaja tako, da se
toplotni števec za ogrevanje in števec za toploto za pripravo
sanitarne tople vode namestita na mesto oddaje.
(3) Stroški porabe toplote posamezne stavbe se določijo
na podlagi stroškov porabe toplote oziroma stroškov goriva v
skupni kotlovnici za več stavb ali delov stavb ter na podlagi
podatkov o izmerjeni porabi toplote v skladu s prejšnjim odstavkom, in sicer v razmerju izmerjenih porab toplote na ravni
posameznih stavb.
19. člen
(individualno merjenje toplote v posameznih delih stavb
ter delitev stroškov ogrevanja, hlajenja in priprave sanitarne
tople vode)
(1) Nove večstanovanjske stavbe in druge stavbe z več
posameznimi deli, ki imajo centralni vir ogrevanja ali hlajenja ali
se oskrbujejo iz sistemov daljinskega ogrevanja ali daljinskega
hlajenja, morajo biti opremljene z individualnimi števci posebej
za merjenje porabe toplote za ogrevanje, hlajenje in pripravo
sanitarne tople vode.
(2) V večstanovanjskih stavbah in drugih stavbah z najmanj štirimi posameznimi deli, ki imajo centralni vir ogrevanja
ali hlajenja ali so oskrbovane iz sistema daljinskega ogrevanja
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ali daljinskega hlajenja, morajo lastniki za merjenje porabe
toplote, hlajenja oziroma priprave sanitarne tople vode zagotoviti namestitev individualnih števcev, ki omogočajo odčitek
dejanske porabe toplote posameznega dela stavbe.
(3) Če namestitev individualnih števcev za merjenje porabe toplote za ogrevanje iz prejšnjega odstavka tehnično ni
izvedljiva, ker bi to zahtevalo izvedbo nove napeljave, se za
merjenje porabe toplote za ogrevanje uporabijo individualni
delilniki stroškov ogrevanja na posameznem radiatorju. V tem
primeru morajo biti vsi posamezni deli stavbe opremljeni z
delilniki iste vrste in istega tipa.
(4) V večstanovanjskih stavbah in drugih stavbah z najmanj štirimi posameznimi deli, ki imajo centralni vir ogrevanja
ali hlajenja ali so oskrbovane iz sistema daljinskega ogrevanja
ali hlajenja, se stroški ogrevanja, hlajenja in priprave sanitarne
tople vode obračunavajo končnim porabnikom v pretežnem
delu na podlagi dejanske porabe toplote. Podlaga za obračun
so stroški, ki so določeni na podlagi merjenja porabe toplote
celotne stavbe v skladu s prejšnjim členom.
(5) Končni porabniki, za katere niso na voljo odčitki z merilnih naprav, ker te niso pravilno nameščene ali končni porabniki ne omogočajo njihovega odčitavanja, plačajo energijo po
ključu delitve ogrevane površine oziroma ogrevane prostornine,
povečano na način, določen s predpisom iz šestega odstavka
tega člena, tako da se tem lastnikom onemogoči udeležba pri
prihrankih energije celotne stavbe, doseženih z namestitvijo
naprav in obračunom stroškov po dejanski porabi toplote.
(6) Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za stanovanjsko politiko, določi način merjenja, delitve ter obračuna
stroškov ogrevanja, hlajenja in priprave sanitarne tople vode
v večstanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli.
20. člen
(zahteve v zvezi z daljinskim odčitavanjem merilnih
naprav za toploto)
Števci in delilniki stroškov ogrevanja iz 18. in 19. člena
tega zakona morajo biti naprave z daljinskim odčitavanjem.
21. člen
(zagotavljanje informacij o merjenju in obračunu porabe
zemeljskega plina)
(1) Končnim odjemalcem, ki nimajo naprednih merilnih
sistemov, morata dobavitelj in operater distribucijskega sistema
zagotoviti, da so informacije o obračunu porabe zemeljskega
plina zanesljive in točne ter temeljijo na dejanski porabi, če je to
tehnično izvedljivo in ekonomsko upravičeno. Dobavitelj mora
obračunavanje na podlagi dejanske porabe izvesti vsaj enkrat
na leto. Informacije o obračunu, ki lahko temeljijo na dejanski ali
ocenjeni porabi, morajo biti dane na voljo končnemu odjemalcu
dvakrat na leto. V primeru zahteve končnega odjemalca ali v
primeru prejemanja elektronskega obračuna dobavitelj pošlje
informacijo o obračunu najmanj štirikrat na leto. Informacije o
obračunu se ne pošljejo v primeru porabe zemeljskega plina
samo za namene kuhanja. Ta obveznost se lahko izpolni s
sistemom rednega samoodčitavanja končnih odjemalcev, ki
odčitane podatke s števca sporočajo dobavitelju energije. Če
končni odjemalec ne sporoči odčitanih podatkov s števca za
zadevno obračunsko obdobje ali če operater distribucijskega
sistema v postopku kontrole podatka le-tega zavrne zaradi prevelikega odstopanja od predvidene porabe, se obračun pripravi
na podlagi ocenjene porabe ali pavšalnega zneska.
(2) Končnim odjemalcem, ki imajo napredne merilne sisteme, ki omogočajo točne informacije o obračunu na podlagi
dejanske porabe, operater distribucijskega sistema zagotovi
možnost preprostega dostopa do dodatnih informacij o pretekli
porabi po spletu ali prek vmesnika števca, ki omogočajo podrobno samopreverjanje.
(3) Dodatne informacije iz prejšnjega odstavka vključujejo:
a) kumulativne podatke za obdobje najmanj treh predhodnih let ali, če je krajše, obdobje od začetka veljavnosti
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pogodbe o dobavi. Podatki ustrezajo obdobjem, za katera so
na voljo informacije o vmesnih obračunih;
b) podrobne podatke o času porabe za vsak dan, teden,
mesec in leto. Taki podatki so dani na voljo končnemu odjemalcu za obdobje najmanj zadnjih 24 mesecev ali, če je krajše,
obdobje od začetka veljavnosti pogodbe o dobavi.
(4) Ne glede na namestitev naprednih merilnih sistemov:
a) se na zahtevo končnega odjemalca dajo na voljo ponudniku energetskih storitev, ki ga imenuje končni odjemalec,
informacije o obračunu zemeljskega plina in pretekli porabi
končnih odjemalcev, če so takšne informacije na voljo;
b) mora biti končnim odjemalcem omogočeno elektronsko prejemanje informacij o obračunu in obračunov, ter da na
zahtevo prejmejo jasno in razumljivo pojasnilo o tem, kako je
bil pripravljen njihov obračun, zlasti če obračuni ne temeljijo na
dejanski porabi;
c) končni odjemalci poleg obračuna dobijo na voljo ustrezne informacije o celovitem prikazu tekočih stroškov za porabljeno energijo, in sicer:
– veljavne dejanske cene in o dejanski porabi energije,
– primerjavo med sedanjo porabo energije končnega
odjemalca in porabo energije v istem obdobju prejšnjega leta,
– kontaktne podatke organizacij, ki razpolagajo z informacijami o ukrepih za izboljšanje energetske učinkovitosti,
primerjalnih diagramih porabe končnih odjemalcev in o podatkih o tehničnih specifikacijah za opremo, ki porablja energijo,
– primerjavo s povprečnim standardnim ali referenčnim
končnim odjemalcem iz iste porabniške skupine, kadar je to
mogoče in koristno;
č) se končnim odjemalcem na zahtevo zagotavljajo informacije o stroških energije in predračuni zanje pravočasno
in v lahko razumljivi obliki, ki omogoča primerjavo ponudb na
enaki podlagi.
22. člen
(zagotavljanje informacij o merjenju in obračunu
porabe toplote za ogrevanje, hlajenje ter pripravo sanitarne
tople vode)
(1) Dobavitelj toplote iz omrežja, upravljavec skupne kotlovnice ali druga oseba, ki jo za izvajanje obračunov v večstanovanjski stavbi ali drugi stavbi z več posameznimi deli določijo
etažni lastniki (v nadaljnjem besedilu: zavezanec za obveščanje), mora končnim porabnikom vsaj enkrat na leto zagotoviti
informacije o obračunih porabe toplote za ogrevanje, hlajenje
in pripravo sanitarne tople vode.
(2) Če zavezanec za obveščanje, kadar se za merjenje
toplote v stavbi ali delu stavbe uporabljajo delilniki stroškov, ni
pooblaščen za odčitavanje delilnikov in delitev stroškov, morata
obveznosti glede obveščanja končnih porabnikov po tem zakonu zagotoviti skupaj zavezanec za obveščanje ter izvajalec
storitev odčitavanja in delitve stroškov. Skupna zavezanca z
medsebojnim dogovorom določita dolžnosti vsakega od njiju z
namenom izpolnjevanja obveznosti v skladu s tem zakonom,
zlasti v zvezi z nalogami vsakega od njiju glede zagotavljanja
informacij o obračunih iz tretjega odstavka tega člena in informacij o porabi iz četrtega odstavka tega člena, ter o vsebini
medsebojnega dogovora obvestita končne porabnike.
(3) Zavezanci za obveščanje morajo zagotoviti:
a) da so informacije o obračunih zanesljive in točne ter
temeljijo na dejanski porabi ali odčitanih podatkih delilnikov
stroškov;
b) da imajo končni odjemalci možnost elektronskega prejemanja informacij o obračunu in obračunov;
c) da obračuni v jasni in razumljivi obliki vsebujejo naslednje informacije:
– veljavne dejanske cene in o dejanski porabi energije ali
skupnih stroških ogrevanja ter odčitane podatke z delilnikov
stroškov ogrevanja,
– informacije o uporabljeni mešanici virov energije in s
tem povezanih letnih emisijah toplogrednih plinov, tudi za konč-
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ne porabnike, ki se oskrbujejo iz daljinskega ogrevanja ali daljinskega hlajenja, ter informacije o davkih, dajatvah in tarifah,
– primerjave med sedanjo porabo energije končnega
porabnika in porabo energije v istem obdobju prejšnjega leta,
v grafični obliki, za ogrevanje in hlajenje glede na klimatske
razmere,
– kontaktne podatke organizacij, ki razpolagajo z informacijami o ukrepih za izboljšanje energetske učinkovitosti,
primerjalnih diagramih porabe končnih odjemalcev in o podatkih o tehničnih specifikacijah za opremo, ki porablja energijo,
– informacije o pritožbenih postopkih,
– primerjave s povprečnim normaliziranim ali referenčnim
končnim porabnikom iz iste porabniške skupine. V primeru elektronskih obračunov lahko te primerjave zagotovijo na spletu,
hkrati pa se priložijo obračunom,
– jasno in razumljivo pojasnilo o tem, kako je bil znesek
na računu izračunan, ter vsaj informacije iz četrte in pete alineje
tega odstavka, če obračuni ne temeljijo na dejanski porabi ali
odčitanih podatkih z delilnikov stroškov ogrevanja;
č) da se informacije o obračunu in pretekli porabi ali odčitani podatki iz delilnikov stroškov, če so na voljo, na zahtevo
končnega porabnika dajo na voljo ponudniku energetskih storitev, ki ga določi končni porabnik;
d) da je poskrbljeno za kibernetsko varnost ter varnost
zasebnosti in osebnih podatkov v skladu s predpisi o varstvu
osebnih podatkov.
(4) Zavezanec za obveščanje mora končnim porabnikom
zagotoviti podatke o dejanski porabi ali odčitane podatke vsak
mesec, v katerem se je izvajalo ogrevanje, hlajenje ali priprava
sanitarne tople vode. Ti podatki so končnim porabnikom lahko
dani na voljo tudi po spletu in se posodabljajo tako pogosto, kolikor to dopuščajo merilne naprave in sistemi, ki se uporabljajo.
(5) Končni porabnik lahko ne glede na pogoje dogovora
zavezancev iz drugega odstavka tega člena uresničuje svoje
pravice do prejema obračunov in podatkov o porabi v skladu s
tem zakonom proti vsakemu od zavezancev.
23. člen
(stroški dostopa do informacij o merjenju in obračunu
za zemeljski plin)
(1) Končnim odjemalcem zemeljskega plina mora biti zagotovljeno, da račune za porabo energije in informacije o njih
prejmejo brezplačno.
(2) Operater sistema mora zagotoviti, da je končnim odjemalcem in tretjim osebam, ki jih končni odjemalci za to pooblastijo, na ustrezen način in brezplačno omogočen dostop do
podatkov o njihovi porabi.
24. člen
(stroški dostopa do informacij o merjenju in obračunu
ter porabi toplote za ogrevanje, hlajenje in pripravo sanitarne
tople vode ter stroški merjenja, odčitavanja
in delitve stroškov)
(1) Končnemu porabniku mora biti zagotovljeno, da informacije o izstavljenih obračunih za porabo toplote za ogrevanje,
hlajenje in pripravo sanitarne tople vode ter informacije o lastni
porabi prejmejo brez dodatnih stroškov.
(2) Stroški, ki zajemajo merjenje, odčitavanje, delitev stroškov med končne porabnike in sestavo obračunov za porabo
ogrevanja, hlajenja in pripravo sanitarne tople vode v večstanovanjskih in drugih stavbah, se lahko prenesejo na končne
porabnike. Stroški, ki se lahko zaračunajo končnim porabnikom, ne smejo presegati dejanskih stroškov, ki so potrebni za
opravljanje teh storitev ob upoštevanju stroškovne učinkovitosti
njihovega izvajanja.
(3) Če naloge iz prejšnjega odstavka v večstanovanjski
stavbi opravlja upravnik, mora v svojem obračunu stroškov
upravljanja stavbe, ki jih razdeli med etažne lastnike, strošek v
zvezi z nalogami prikazati ločeno od drugih upravniških storitev.
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(4) Minister določi najvišje dovoljene stroške za zagotavljanje obračunov iz drugega odstavka tega člena ob upoštevanju dejanskih stroškov in načela stroškovne učinkovitosti, če
trg storitev izvajanja delitve in obračuna ni konkurenčen ter ima
škodljive učinke za končne porabnike.
IV. poglavje: ENERGETSKA UČINKOVITOST STAVB
25. člen
(skoraj ničenergijske stavbe)
(1) Vse nove stavbe morajo biti skoraj ničenergijske.
(2) Pri določitvi minimalnih zahtev glede energetske učinkovitosti stavb in njihovih elementov se upoštevajo stroškovno
optimalne ravni za minimalne zahteve glede energetske učinkovitosti stavb in elementov stavb, ki jih izračuna ministrstvo v
skladu z delegiranimi akti Evropske komisije iz prvega odstavka
5. člena Direktive 2010/31/EU.
26. člen
(akcijski načrt za skoraj ničenergijske stavbe)
(1) Vlada na predlog ministrstva sprejme in vsaka tri leta
obnovi akcijski načrt za skoraj ničenergijske stavbe.
(2) Akcijski načrt za skoraj ničenergijske stavbe vključuje cilje ter programe in ukrepe za doseganje teh ciljev, pa
tudi kadrovske in finančne vire za izvedbo teh programov in
ukrepov. Vlada v tem načrtu oblikuje tudi politiko in ukrepe za
spodbuditev energetske prenove stavb v skoraj ničenergijske.
(3) Ministrstvo vsaka tri leta pripravi poročilo o napredku
pri povečanju števila skoraj ničenergijskih stavb in o tem obvesti Evropsko komisijo.
27. člen
(alternativni sistemi za oskrbo z energijo)
(1) Pri graditvi nove stavbe je treba pri projektiranju in
izvedbi upoštevati uporabo razpoložljivih visoko učinkovitih
alternativnih sistemov za oskrbo z energijo z upoštevanjem
tehnične, funkcionalne, okoljske in ekonomske izvedljivosti teh
sistemov.
(2) Pri večji prenovi stavbe ali njenega posameznega
dela, ki po predpisih o graditvi objektov pomeni rekonstrukcijo,
je treba pri projektiranju in izvedbi tehničnih stavbnih sistemov
upoštevati uporabo visoko učinkovitih alternativnih sistemov za
oskrbo z energijo, če je to tehnično, funkcionalno in ekonomsko
izvedljivo, ter predpisane notranje klimatske pogoje, požarno
varnost in potresno tveganje.
(3) Za alternativne sisteme za oskrbo z energijo se štejejo
naslednji sistemi:
– decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov
energije;
– soproizvodnja z visokim izkoristkom;
– daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, če je na
voljo;
– toplotne črpalke;
– sistemi na podlagi odvečne toplote iz obnovljivih virov
energije.
28. člen
(učinkovitost tehničnih stavbnih sistemov)
(1) Tehnični stavbni sistemi, ki se namestijo v stavbe, morajo izpolnjevati tehnične zahteve za pravilno namestitev, ustrezno velikost, namestitev delovanja in nadzor nad delovanjem.
(2) Po namestitvi novega tehničnega stavbnega sistema,
ob zamenjavi celotnega tehničnega stavbnega sistema ali večji nadgradnji tehničnega stavbnega sistema, ki lahko znatno
vpliva na celotno učinkovitost, se učinkovitost celotnega tehničnega stavbnega sistema izkaže z dokumentacijo.
(3) Če se na tehničnem stavbnem sistemu izvede zamenjava, nadgradnja ali druga sprememba, ki ima vpliv na ener-
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getsko učinkovitost sistema, se učinkovitost spremenjenega
dela izkaže z nalepko o energijski učinkovitosti in z informacijskim listom proizvoda iz 48. člena tega zakona.
(4) Pri vzdrževalnih delih in popravilih tehničnih stavbnih
sistemov, katerih namen je zagotoviti varno in optimalno delovanje sistema, ter pri zamenjavi manj pomembnih sestavnih
delov sistema ni treba izkazati učinkovitosti tehničnega stavbnega sistema.
(5) Dokumentacijo iz drugega odstavka tega člena ter
nalepko o energijski učinkovitosti in informacijski list proizvoda
iz tretjega odstavka tega člena je treba hraniti ves čas obratovanja tehničnega stavbnega sistema, ki je bil spremenjen, tako
da je na voljo za preverjanje skladnosti tehničnega stavbnega
sistema z minimalnimi zahtevami, ki so predpisane za te sisteme, in za izdajo energetskih izkaznic. Za hrambo dokumentacije je odgovoren lastnik stavbe, v kateri je tehnični stavbni
sistem nameščen.
(6) Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za graditev,
podrobneje določi zahteve iz prvega odstavka tega člena, vrsto
dokumentacije iz drugega odstavka tega člena, pri čemer upošteva vrsto stavb, tehnologije in velikost tehničnega stavbnega
sistema, manj pomembni sestavni del sistema iz četrtega odstavka tega člena ter način hranjenja dokumentacije.
29. člen
(polnilna mesta za električna vozila)
(1) Pri graditvi novih in večjih prenovah nestanovanjskih
stavb, ki imajo več kot deset parkirnih mest, mora investitor zagotoviti namestitev najmanj enega polnilnega mesta za
električna vozila, kot ga določa predpis, ki ureja vzpostavitev
infrastrukture za alternativna goriva v prometu, in namestitev
infrastrukture za napeljavo vodov za električne kable za vsaj
eno na vsakih pet parkirnih mest tako, da bo omogočeno hkratno polnjenje električnih vozil na vseh parkirnih mestih:
– če so parkirna mesta znotraj stavbe in gre za večjo prenovo, prenovitvena dela zajemajo parkirna mesta ali električno
inštalacijo stavbe, ali
– če so parkirna mesta neposredno ob stavbi in gre za
večjo prenovo, prenovitvena dela zajemajo parkirna mesta ali
električno inštalacijo parkirnih mest.
(2) Pri graditvi in večjih prenovah počivališč zunaj vozišča
javne ceste, ki so namenjena kratkemu postanku udeležencev
cestnega prometa, ter samostojnih urejenih parkirišč za motorna vozila, mora investitor zagotoviti namestitev najmanj enega
polnilnega mesta za električna vozila, kot ga določa predpis,
ki ureja vzpostavitev infrastrukture za alternativna goriva v
prometu, in namestitev infrastrukture za napeljavo vodov za
električne kable za vsaj eno na vsakih pet parkirnih mest tako,
da bo omogočeno hkratno polnjenje električnih vozil na vseh
parkirnih mestih.
(3) Za nestanovanjske stavbe, ki imajo več kot dvajset parkirnih mest, mora lastnik zagotoviti namestitev najmanj
enega polnilnega mesta za električna vozila, kot ga določa
predpis, ki ureja vzpostavitev infrastrukture za alternativna
goriva v prometu, in namestitev infrastrukture za napeljavo
vodov za električne kable za vsaj eno na vsakih deset parkirnih
mest tako, da omogoči poznejšo namestitev polnilnih mest za
električna vozila.
(4) Prvi odstavek tega člena in prejšnji odstavek ne veljata
za stavbe, katerih lastniki so mala podjetja, ali za stavbe, ki niso
priključene na elektroenergetski sistem.
(5) Pri graditvi novih in večjih prenovah stanovanjskih
stavb, ki imajo več kot deset parkirnih mest, mora investitor
zagotoviti namestitev infrastrukture za napeljavo vodov za električne kable tako, da bo omogočeno polnjenje električnih vozil
na vsakem parkirnem mestu:
– če so parkirna mesta znotraj stavbe in gre za večjo prenovo, prenovitvena dela zajemajo parkirna mesta ali električno
inštalacijo stavbe, ali
– če so parkirna mesta neposredno ob stavbi in gre za
večjo prenovo, prenovitvena dela zajemajo parkirna mesta ali
električno inštalacijo parkirnih mest.
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30. člen
(energetska izkaznica)

(1) Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe ali dela stavbe.
(2) Energetska izkaznica mora vsebovati oceno energetske učinkovitosti stavbe in referenčne vrednosti, ki omogočajo
primerjavo. Sestavni del energetske izkaznice so priporočila
za optimalne ali stroškovno učinkovite izboljšave energetske
učinkovitosti, razen pri novih stavbah.
(3) Veljavnost energetske izkaznice je deset let. Stranka
lahko pridobi novo energetsko izkaznico pred potekom desetih
let.
(4) Stavba ali posamezni del stavbe ne more imeti dveh
ali več veljavnih energetskih izkaznic. Nova energetska izkaznica za posamezno stavbo ali posamezni del stavbe razveljavi
prejšnjo.
(5) Za stavbo, v kateri ni vzpostavljena etažna lastnina,
se energetska izkaznica lahko izda le za celotno stavbo. V tem
primeru lastnik posameznega dela stavbe iz drugega odstavka
31. člena tega zakona lahko naroči izdajo energetske izkaznice
le za celotno stavbo.
(6) Energetsko izkaznico izdaja pooblaščena pravna ali
fizična oseba iz 38. člena tega zakona na zahtevo stranke.
(7) Vsako izdajo energetske izkaznice mora neodvisni
strokovnjak za izdelavo energetske izkaznice sočasno ob izdaji
prijaviti za vpis v register energetskih izkaznic.
(8) Energetska izkaznica se izroči lastniku ali uporabniku
posamezne stavbe ali posameznega dela stavbe.
31. člen
(pravica in dolžnost imetništva energetske izkaznice)
(1) Energetsko izkaznico lahko pridobi lastnik ali uporabnik stavbe oziroma posameznega dela stavbe.
(2) Energetsko izkaznico mora zagotoviti lastnik stavb ali
posameznih delov stavb za stavbe ali posamezne dele stavb,
ki se zgradijo, prodajo ali oddajo, ter jo predložiti pri prodaji ali
oddaji v najem kupcu oziroma novemu najemniku najpozneje
pred sklenitvijo pogodbe. Namesto energetske izkaznice posameznega dela stavbe se lahko predloži energetska izkaznica
za celotno stavbo.
(3) Obveznost zagotovitve energetske izkaznice iz prejšnjega odstavka ne velja za oddajo stavbe ali njenega posameznega dela najemniku, ki je bil pred najemom lastnik stavbe ali
njenega posameznega dela ali je imel pred najemom v stavbi
ali njenem posameznem delu prijavljeno stalno ali začasno
prebivališče.
(4) Osebe javnega sektorja morajo zagotoviti energetsko
izkaznico za vse stavbe s celotno uporabno površino nad
250 m², ki so v njihovi lasti ali uporabi.
(5) Za novozgrajene stavbe, ki se po dokončani gradnji
ne prodajo ali oddajo v najem, se šteje, da je obveznost zagotovitve energetske izkaznice iz drugega odstavka tega člena
izpolnjena z izkazom o energetskih lastnostih stavbe, ki je
sestavni del dokazila o zanesljivosti objekta v skladu s predpisi
s področja graditve objektov.
(6) Energetske izkaznice za stavbo ali njen posamezni del
ni treba predložiti pri:
– oddaji v najem za obdobje, krajše od enega leta;
– prodaji v primeru izkazane javne koristi za razlastitev;
– prodaji v postopku izvršbe ali v stečajnem postopku;
– izročitvi nepremičnine v last Republike Slovenije ali lokalne skupnosti na podlagi sklepa o izročitvi zapuščine, kadar
ni dedičev;
– prodaji nevzdrževanih, zapuščenih in dotrajanih stavb,
ki se štejejo za neprimerne za uporabo ali prebivanje, zanje pa
izračun energijskih kazalnikov ni mogoč.
(7) Če je po poteku pogodbe o oddaji stavbe ali posameznega dela stavbe v najem, ki je bila sklenjena za obdobje,
krajše od enega leta, sklenjena ena ali več zaporednih pogodb
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o oddaji v najem z istim najemnikom, katerih neprekinjeni čas
trajanja bi bil daljši kot eno leto, je lastnik dolžan predložiti
energetsko izkaznico ob sklenitvi zaporedne pogodbe, s katero
se skupna dolžina trajanja najema podaljša prek enega leta.
Trimesečna ali krajša prekinitev ne pomeni prekinitve zaporednega sklepanja pogodb o oddaji v najem.
(8) Če se stavba ali njen posamezni del prodaja ali oddaja
v najem še pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja, mora investitor kupcu oziroma najemniku predložiti izkaz o energijskih
lastnostih stavbe, ki je izdelan v skladu s predpisom, ki ureja
učinkovito rabo energije v stavbah. Po pridobitvi uporabnega
dovoljenja mora investitor kupcu oziroma najemniku predložiti
energetsko izkaznico.
(9) Pri prodaji ali oddaji stavbe ali njenega posameznega
dela v najem mora lastnik zagotoviti, da se pri oglaševanju
navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe
ali njenega posameznega dela iz energetske izkaznice.
(10) Zahteve glede energetske izkaznice in izkaza o energijskih lastnostih stavbe iz tega člena se ne nanašajo na:
– stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene ali verske
dejavnosti,
– industrijske stavbe in skladišča, če se v njih ne uporablja
energija za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev,
– nestanovanjske kmetijske stavbe, če se v njih ne uporablja energija za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev,
– enostavne in nezahtevne objekte ter
– samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino, manjšo od 50 m2.
32. člen
(register energetskih izkaznic)
(1) Ministrstvo vodi register energetskih izkaznic. V register se vpišejo podatki o stavbi oziroma posameznem delu
stavbe, podatki o energetski izkaznici, podatki o neodvisnem
strokovnjaku, ki je izdelovalec izkaznice: ime in priimek ter
številka in datum izdaje licence. Register energetskih izkaznic
je javen.
(2) Podatki iz registra energetskih izkaznic so del skupne
prostorske podatkovne infrastrukture ter so na voljo za statistične in raziskovalne namene.
(3) Podrobnejšo vsebino, obliko in metodologijo za izdelavo in izdajo energetske izkaznice, vrste stavb, za katere velja
obveznost izdaje energetske izkaznice, ter vsebino podatkov,
način vodenja registra energetskih izkaznic in način prijave
izdane energetske izkaznice za vpis v register energetskih
izkaznic predpiše minister.
33. člen
(strošek izdelave energetske izkaznice)
(1) Strošek izdelave energetske izkaznice mora plačati
lastnik oziroma lastniki stavbe.
(2) Strošek izdelave izkaznice se šteje za strošek rednega
upravljanja, vezanega na učinkovitejšo rabo energije.
34. člen
(namestitev energetske izkaznice na vidno mesto)
(1) Lastnik ali upravljavec stavbe mora zagotoviti, da se
veljavna energetska izkaznica namesti na vidno mesto, in sicer:
– v stavbah s celotno uporabno tlorisno površino nad
250 m², ki so v lasti ali uporabi oseb javnega sektorja;
– v stavbah s celotno uporabno tlorisno površino nad
500 m², kjer se pogosto zadržuje javnost in za katere velja
obveznost zagotovitve energetske izkaznice iz 31. člena tega
zakona ter niso v lasti ali uporabi javnega sektorja.
(2) Vrste stavb iz tega člena, za katere velja obveznost
namestitve energetske izkaznice na vidno mesto, podrobneje
predpiše minister.
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35. člen
(pregled klimatskih sistemov)
(1) Lastnik stavbe ali dela stavbe mora najmanj na vsakih
pet let zagotoviti redni pregled dostopnih delov klimatskih sistemov ali sistemov za kombinirano klimatizacijo in prezračevanje
z nazivno izhodno močjo nad 70 kW.
(2) Prvi pregled klimatskega sistema ali sistema za kombinirano klimatizacijo in prezračevanje se mora opraviti v petih
letih od izdaje uporabnega dovoljenja oziroma v petih letih od
vgradnje ali prenove klimatskega sistema ali sistemov za kombinirano klimatizacijo in prezračevanje.
(3) Preglede klimatskih sistemov izvajajo neodvisni strokovnjaki, ki pridobijo licenco iz 40. člena tega zakona.
(4) Pregled vključuje oceno učinkovitosti in velikosti klimatskega sistema v primerjavi z zahtevami v zvezi s hlajenjem stavbe ter priporočila za stroškovno učinkovito izboljšanje
energetske učinkovitosti pregledanega sistema. Kadar je to
ustrezno, pregled vključuje tudi oceno sistema pri tipičnih ali
povprečnih pogojih obratovanja.
(5) Na podlagi pregleda neodvisni strokovnjak uporabnikom svetuje tehnično mogoče in stroškovno učinkovite izboljšave ali zamenjavo klimatskega sistema ali sistema za kombinirano klimatizacijo in prezračevanje ter alternativne rešitve.
(6) Izdano poročilo o pregledu klimatskega sistema mora
neodvisni strokovnjak prijaviti za vpis v register poročil pregledov klimatskih sistemov. Poročilo o pregledu klimatskega
sistema se izroči lastniku posamezne stavbe ali posameznega
dela stavbe.
(7) Register poročil pregledov klimatskih sistemov vodi
ministrstvo. V register se vpišejo podatki o stavbi oziroma delu
stavbe, podatki o poročilu o pregledu klimatske naprave, podatki o neodvisnem strokovnjaku, ki je izdelovalec poročila: ime in
priimek ter številka in datum izdaje licence. Podatki iz registra
poročil pregledov klimatskih sistemov so del skupne prostorske
podatkovne infrastrukture.
(8) Klimatski sistemi ali sistemi za kombinirano klimatizacijo in prezračevanje iz prvega odstavka tega člena so oproščeni pregledov, če so predmet pogodbenega zagotavljanja
prihrankov energije na podlagi pogodbe, ki določa dogovorjeno
raven izboljšave energetske učinkovitosti teh sistemov in poleg
tega vsebuje tudi naslednje sestavine:
– navedbo zagotovljenih prihrankov, ki bodo doseženi z
izvajanjem ukrepov po pogodbi;
– trajanje pogodbe, pogoje in odpovedni rok;
– referenčni datum za določitev doseženih prihrankov;
– obveznost, da se v celoti izvajajo ukrepi iz pogodbe, in
dokumentiranje vseh sprememb med trajanjem pogodbe;
– jasne in pregledne določbe o merjenju in preverjanju
doseženih zagotovljenih prihrankov.
(9) Lastnik stavbe ali dela stavbe mora po prenehanju
pogodbe iz prejšnjega odstavka zagotoviti prvi redni pregled
v enem letu.
(10) Podrobnejšo vsebino, način izvedbe, merila za določitev cene poročila o pregledu klimatskega sistema ter način
vodenja registra poročil pregledov klimatskih sistemov predpiše
minister.
36. člen
(pregled ogrevalnih sistemov)
(1) Lastnik stavbe ali dela stavbe mora zagotoviti redne
preglede dostopnih delov ogrevalnih sistemov ali sistemov
za kombinirano ogrevanje in prezračevanje, kot so kurilne
naprave, generator toplote, toplotne črpalke, nadzorni sistemi
in obtočne črpalke z nazivno izhodno močjo za ogrevanje prostorov nad 70 kW.
(2) Prvi pregled ogrevalnega sistema ali sistema za
kombinirano ogrevanje in prezračevanje, ki je vgrajen v novo
stavbo, se mora opraviti v osmih letih od izdaje uporabnega dovoljenja oziroma v osmih letih od vgradnje ali prenove
ogrevalnega sistema ali sistema za kombinirano ogrevanje in
prezračevanje.
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(3) Preglede ogrevalnih sistemov izvajajo neodvisni strokovnjaki, ki pridobijo licenco iz 40. člena tega zakona.
(4) Pregledi med drugim vključujejo oceno učinkovitosti
in velikosti kurilne naprave v primerjavi z zahtevami v zvezi
z ogrevanjem stavbe ter priporočila za stroškovno učinkovito
izboljšanje energetske učinkovitosti pregledanega ogrevalnega
sistema. Kadar je to ustrezno, pregled vključuje tudi oceno
sistema pri tipičnih ali povprečnih pogojih obratovanja.
(5) Na podlagi pregleda neodvisni strokovnjak uporabnikom svetuje mogoče izboljšave ali zamenjavo kurilnih naprav,
druge spremembe ogrevalnega sistema ali sistema za kombinirano ogrevanje in prezračevanje prostorov ter alternativne
rešitve, da se ocenita učinkovitost in ustreznost velikosti teh
sistemov.
(6) Izdano poročilo o pregledu ogrevalnega sistema mora
neodvisni strokovnjak prijaviti za vpis v register poročil o pregledu ogrevalnega sistema. Poročilo o pregledu ogrevalnega
sistema se izroči lastniku stavbe ali dela stavbe.
(7) Pri pregledu morajo neodvisni strokovnjaki pooblaščenih pravnih ali fizičnih oseb upoštevati metodologijo, določeno
s predpisom iz enajstega odstavka tega člena.
(8) Register poročil pregledov ogrevalnih sistemov vodi
ministrstvo. V register se vpišejo podatki o stavbi oziroma delu
stavbe, podatki o poročilu o pregledu ogrevalnega sistema,
podatki o neodvisnem strokovnjaku, ki je izdelovalec poročila:
ime in priimek ter številka in datum izdaje licence. Podatki iz
registra poročil pregledov ogrevalnih sistemov so del skupne
prostorske podatkovne infrastrukture.
(9) Ogrevalni sistemi ali sistemi za kombinirano ogrevanje
in prezračevanje, ki po nazivni moči presegajo prag iz prvega
odstavka tega člena, so oproščeni pregledov, če so predmet
pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije na podlagi
pogodbe, ki določa dogovorjeno raven izboljšave energetske
učinkovitosti teh sistemov in poleg tega vsebuje tudi naslednje
sestavine:
– navedbo zagotovljenih prihrankov, ki bodo doseženi z
izvajanjem ukrepov po pogodbi;
– trajanje pogodbe, pogoje in odpovedni rok;
– referenčni datum za določitev doseženih prihrankov;
– obveznost, da se v celoti izvajajo ukrepi iz pogodbe, in
dokumentiranje vseh sprememb med trajanjem pogodbe;
– jasne in pregledne določbe o merjenju in preverjanju
doseženih zagotovljenih prihrankov.
(10) Lastnik stavbe ali dela stavbe mora po prenehanju
pogodbe iz prejšnjega odstavka zagotoviti prvi redni pregled
v enem letu.
(11) Pogostost izvajanja rednih pregledov ogrevalnih sistemov ali sistemov za kombinirano ogrevanje in prezračevanje, metodologijo izvedbe pregledov, merila za določitev cene
poročila o pregledu ogrevalnega sistema predpiše minister, pri
čemer kot merilo upošteva izhodno moč naprav. Minister predpiše tudi način vodenja registra in način poročanja v register.
37. člen
(obveznost uvedbe sistemov za avtomatizacijo
in nadzor stavb)
(1) Nestanovanjske stavbe, ki imajo projektiran ali nameščen ogrevalni sistem, klimatski sistem, sistem za kombinirano
ogrevanje in prezračevanje ali sistem za kombinirano klimatizacijo in prezračevanje z nazivno izhodno močjo nad 290 kW, morajo biti opremljene s sistemi za avtomatizacijo in nadzor stavb.
(2) Sistemi za avtomatizacijo in nadzor stavb iz prejšnjega
odstavka morajo izpolniti naslednje zahteve glede funkcionalnosti:
– stalno spremljajo, zapisujejo in analizirajo porabo energije ter omogočajo prilagajanje porabe energije,
– primerjajo energetsko učinkovitost stavbe glede na referenčne vrednosti, odkrivajo izgube učinkovitosti tehničnih
stavbnih sistemov in obveščajo osebe, ki so odgovorne za stavbo ali tehnično upravljanje stavbe, o možnostih za izboljšanje
energetske učinkovitosti ter
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– omogočajo komunikacijo s povezanimi tehničnimi stavbnimi sistemi in drugimi napravami v stavbi ter so interoperabilni
s tehničnimi stavbnimi sistemi med različnimi vrstami tehnologij, naprav in proizvajalcev.
(3) Sistemi za avtomatizacijo in nadzor stavb morajo
izpolnjevati minimalne zahteve glede na celotno energetsko
učinkovitost, ustrezno velikost, prilagoditev in nadzor nad sistemi, ki jih predpiše minister.
(4) Stavbe, ki so opremljene s sistemi za avtomatizacijo
in nadzor stavb, so izvzete iz obveznosti pregledov iz 35. in
36. člena tega zakona.
38. člen
(pooblastilo za izdajanje energetskih izkaznic)
Energetske izkaznice izdajajo pooblaščene pravne
ali fizične osebe (v nadaljnjem besedilu: izdajatelji). Minister z
odločbo podeli pooblastilo za izdajo energetskih izkaznic osebi,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima v sodni register oziroma v Poslovni register Slovenije vpisano dejavnost projektiranja ali tehničnega svetovanja in
– ima za izvajanje nalog iz prejšnje alineje s pogodbo o
zaposlitvi, s pogodbo o delu, prek kooperacije ali na drug zakonit način zagotovljeno sodelovanje vsaj enega neodvisnega
strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic.
39. člen
(izdajanje energetskih izkaznic in poročil o pregledih
klimatskih in ogrevalnih sistemov)
(1) Izdajatelj mora na zahtevo stranke izvesti postopek
izdaje energetske izkaznice ali postopek izdaje poročila o pregledu klimatskega ali ogrevalnega sistema. Naročnik energetske izkaznice ali pregleda klimatskega ali ogrevalnega sistema
mora neodvisnemu strokovnjaku dati na voljo vse potrebne
podatke in projektno dokumentacijo v skladu s predpisi o graditvi objektov, zaradi potrebnega preverjanja podatkov pa mu
omogočiti tudi vstop v prostore ter ogled ustreznih predmetov,
naprav in sistemov.
(2) Pri opravljanju svojih nalog morajo neodvisni strokovnjaki ravnati v skladu s predpisi v zvezi z izdajanjem energetskih izkaznic, pregledi klimatskih sistemov ali pregledi ogrevalnih sistemov in jih opravljati v skladu s pravili stroke ter neodvisno od vpliva naročnika ali drugih oseb ali navodil delodajalca.
(3) Neodvisni strokovnjak ne sme izdelati energetske
izkaznice ali pregleda klimatskega ali ogrevalnega sistema, če:
– obstaja kateri od razlogov za njegovo izločitev v skladu
s predpisi, ki urejajo splošni upravni postopek;
– je bil v zadnjih treh letih zaposlen pri stranki oziroma
naročniku energetske izkaznice oziroma pregleda ali je bil v
zadnjih treh letih z njim v kakršnem koli drugem razmerju, na
podlagi katerega je zanj proti plačilu izvajal storitve ali delo v
odvisnem razmerju v skladu s predpisi o dohodnini;
– ne dela neodvisno, tako da to vpliva na nepristransko
izdelavo energetske izkaznice, poročila o pregledu klimatskega
ali ogrevalnega sistema;
– pri oblikovanju priporočenih ukrepov daje prednost konkretni opremi ali storitvam določenega ponudnika in zaradi
interesov ponudnikov opreme ali storitev predlaga ukrepe, ki
strokovno niso utemeljeni.
40. člen
(licenca neodvisnega strokovnjaka)
(1) Licenco neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic lahko dobi posameznik, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, in
je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij,
uvrščena na sedmo raven s študijskih področij, ki spadajo v
ožje področje tehnika (razen v podrobno področje kemijsko
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inženirstvo in procesi ali v podrobno področje okoljevarstvena
tehnologija) ali v ožje področje arhitektura, prostorsko načrtovanje in gradbeništvo ali v podrobno področje lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija ali v podrobno
področje fizika, v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijski
sistem izobraževanja in usposabljanja;
– ima najmanj dve leti ustreznih delovnih izkušenj od pridobitve izobrazbe iz prejšnje alineje na strokovnem področju
učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije v stavbah;
– je v zadnjih petih letih pred vložitvijo zahteve za izdajo licence uspešno opravil usposabljanje za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic v skladu s tem zakonom.
(2) Licenco neodvisnega strokovnjaka za preglede klimatskih sistemov lahko dobi posameznik, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, in
je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij,
uvrščena na sedmo raven s študijskih področij, ki spadajo v
ožje področje tehnika (razen v podrobno področje kemijsko
inženirstvo in procesi ali v podrobno področje okoljevarstvena
tehnologija ali v podrobno področje motorna vozila, ladje in
letala), v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijski sistem
izobraževanja in usposabljanja;
– ima najmanj dve leti ustreznih delovnih izkušenj od pridobitve izobrazbe iz prejšnje alineje na strokovnem področju
klimatskih sistemov;
– je v zadnjih petih letih pred vložitvijo zahteve za izdajo licence uspešno opravil usposabljanje po programu usposabljanja za neodvisne strokovnjake za pregled klimatskih sistemov.
(3) Licenco neodvisnega strokovnjaka za preglede ogrevalnih sistemov lahko dobi posameznik, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, in
je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij,
uvrščena na sedmo raven s študijskih področij, ki spadajo v
ožje področje tehnika (razen v podrobno področje kemijsko
inženirstvo in procesi ali v podrobno področje okoljevarstvena
tehnologija ali v podrobno področje motorna vozila, ladje in
letala), v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijski sistem
izobraževanja in usposabljanja;
– ima najmanj dve leti ustreznih delovnih izkušenj od pridobitve izobrazbe iz prejšnje alineje na strokovnem področju
ogrevalnih sistemov;
– je v zadnjih petih letih pred vložitvijo zahteve za izdajo licence uspešno opravil usposabljanje po programu usposabljanja za neodvisne strokovnjake za pregled ogrevalnih sistemov.
(4) Ministrstvo na zahtevo stranke izda licenco neodvisnega strokovnjaka za nedoločen čas.
(5) Imetnik licence neodvisnega strokovnjaka se je dolžan vsakih pet let po pridobitvi licence udeležiti dopolnilnega
usposabljanja po programu dopolnilnega usposabljanja, ki ne
vsebuje preizkusa znanja.
(6) Ministrstvo upravlja register licenc neodvisnih strokovnjakov iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena. V
registru se za namene upravnega odločanja in delovanja strokovnjakov po tem zakonu obdelujejo osebni podatki o neodvisnem strokovnjaku (osebno ime, naslov prebivališča, strokovni
ali znanstveni naslov, datum in kraj rojstva, po potrebi vrsta
specializacije in podatki o objavah, telefonska številka, naslov
elektronske pošte) in datumu izdaje licence. Javni niso naslednji osebni podatki: naslov prebivališča, datum in kraj rojstva,
telefonska številka, naslov elektronske pošte. Ne glede na prejšnji stavek se posamezniku v vlogi za izdajo licence omogoči,
da lahko da privolitev za javno objavo svojih podatkov za stike
(telefonska številka, naslov elektronske pošte).
(7) Neodvisni strokovnjaki iz prvega, drugega in tretjega
odstavka tega člena spadajo med regulirane poklice v Republiki Sloveniji.
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(8) Minister predpiše programe usposabljanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic ter za redne
preglede klimatskih in ogrevalnih sistemov po tem zakonu,
vsebino dopolnilnega usposabljanja iz petega odstavka tega
člena, podrobnejše pogoje za izvajalce usposabljanja za pridobitev licenc iz 44. člena tega zakona, obliko in vsebino licence
neodvisnega strokovnjaka ter podrobnejšo vsebino in način
vodenja registra licenc neodvisnih strokovnjakov.
41. člen
(pristojni organ za priznavanje poklicnih kvalifikacij)
(1) Naloge pristojnega organa v skladu s predpisom, ki
ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje
reguliranih poklicev za državljane držav članic Evropske unije,
Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije v Republiki Sloveniji, izvaja ministrstvo.
(2) Ministrstvo ima vse pravice in obveznosti, ki jih določajo predpisi o priznavanju poklicnih kvalifikacij. Če s tem zakonom ni določeno drugače, se za izvajanje teh nalog uporabljajo
določbe predpisov o priznavanju poklicnih kvalifikacij.
(3) Državljani držav članic Evropske unije, Evropskega
gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije ali države, s katero je sklenjen ustrezen mednarodni sporazum (v
nadaljnjem besedilu: države pogodbenice), lahko v Republiki
Sloveniji opravljajo regulirane poklice po tem zakonu pod enakimi pogoji kot slovenski državljani, razen če s tem zakonom ni
določeno drugače. Pri tem morajo uporabljati metodologijo in
standarde, ki jih predpisujejo slovenski predpisi.
42. člen
(stalno opravljanje reguliranih poklicev
za državljane držav pogodbenic)
(1) Državljani držav pogodbenic, ki želijo stalno opravljati
regulirani poklic po tem zakonu, morajo pri ministrstvu pridobiti
odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije.
(2) Vloga za priznanje poklicne kvalifikacije se vloži v
skladu z zakonom, ki ureja priznavanje poklicnih kvalifikacij.
Poleg dokazil, ki jih za postopek priznavanja določa zakon, ki
ureja priznavanje poklicnih kvalifikacij, mora vloga za priznanje
poklicne kvalifikacije po tem zakonu vsebovati tudi dokazila o
izpolnjevanju pogojev, ki so primerljivi s pogoji iz tega zakona.
(3) Na podlagi odločbe o priznanju poklicne kvalifikacije
lahko posameznik zaprosi za licenco neodvisnega strokovnjaka.
(4) Zoper odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije, ki jo
izda ministrstvo, pritožba ni možna, možen pa je upravni spor.
43. člen
(občasno opravljanje reguliranih poklicev
za državljane držav pogodbenic)
(1) Državljani držav pogodbenic, ki želijo občasno opravljati regulirani poklic po tem zakonu, morajo pri ministrstvu
vložiti pisno prijavo. Poleg dokazil, ki jih za prijavo določa
zakon, ki ureja priznavanje poklicnih kvalifikacij, mora prijava
za občasno opravljanje reguliranih poklicev po tem zakonu
vsebovati tudi dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so primerljivi
s pogoji iz tega zakona.
(2) Pri reguliranih poklicih ministrstvo pred prvim opravljanjem storitev preveri izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka in poklicno kvalifikacijo ponudnika po določbah zakona,
ki ureja priznavanje poklicnih kvalifikacij.
(3) Ob izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka tega člena in prejšnjega odstavka ministrstvo izda dovoljenje in ponudnika storitev začasno vpiše v register licenc neodvisnih strokovnjakov, ki občasno opravljajo poklic v Republiki Sloveniji.
Register licenc neodvisnih strokovnjakov je javno dostopen na
spletni strani ministrstva. Za ponudnika storitev vpis v register
licenc neodvisnih strokovnjakov ne pomeni dodatnih stroškov.
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(4) Posameznik, ki storitev opravlja več kot eno leto, svojo
prijavo podaljša enkrat v koledarskem letu pri ministrstvu in v
njej obvesti o morebitni spremembi podatkov.
44. člen
(izvajalci usposabljanja za pridobitev licenc)
Usposabljanje za neodvisne strokovnjake za izdelavo
energetskih izkaznic oziroma za redne preglede klimatskih in
ogrevalnih sistemov po tem zakonu lahko opravljajo organizacije, ki jih po predhodno opravljenem javnem razpisu z odločbo
za največ pet let pooblasti minister. Pogoji za pridobitev pooblastila se nanašajo na:
– usposobljenost predavateljev in drugega pedagoškega
kadra, ki ga angažira ta organizacija;
– kader, ki je potreben za uspešno usposabljanje in druge
s tem povezane naloge (sprejemanje prijav, vodenje potrebnih
evidenc in podobno);
– opremo in prostore, ki so potrebni za usposabljanje in
druge s tem povezane naloge.
45. člen
(opomin ali odvzem pooblastila oziroma licence)
(1) Minister lahko z odločbo izreče opomin izdajatelju ali
odvzame pooblastilo iz 38. člena tega zakona.
(2) Opomin se izdajatelju izreče v primeru ugotovljenih
najmanj dveh istovrstnih nepravilnosti pri izdani energetski
izkaznici.
(3) Pooblastilo se lahko odvzame, če izdajatelj:
– ne izpolnjuje katerega od pogojev iz 38. člena tega
zakona ali
– neodvisni strokovnjak, angažiran pri izdajatelju, pri opravljanju nalog več kot trikrat prekrši določbe tega zakona ali
določbe podzakonskega predpisa.
(4) Minister lahko z odločbo izreče opomin ali odvzame
licenco neodvisnemu strokovnjaku.
(5) Opomin se imetniku licence izreče v primeru ugotovljenih najmanj dveh istovrstnih nepravilnosti pri izdelavi energetske izkaznice.
(6) Licenca se odvzame, če imetnik:
– ne izpolnjuje katerega od pogojev iz prvega, drugega in
tretjega odstavka 40. člena tega zakona;
– po izdanem opominu ponovi napako;
– pri opravljanju nalog več kot enkrat prekrši določbo tega
zakona ali določbo podzakonskega predpisa;
– krši tretji odstavek 39. člena tega zakona ali
– ne opravi dopolnilnega usposabljanja v skladu s petim
odstavkom 40. člena tega zakona.
(7) Licenca ali pooblastilo se lahko znova pridobi po poteku treh let od pravnomočnosti odločbe o odvzemu.
46. člen
(strokovni nadzor nad izdanimi energetskimi izkaznicami
in poročili o pregledu klimatskih in ogrevalnih sistemov)
(1) Strokovni nadzor nad energetskimi izkaznicami in
poročili o pregledih izvaja ministrstvo.
(2) Ministrstvo vsako leto opravi naključni izbor med vsemi
letno izdanimi energetskimi izkaznicami in opravi nadzor nad
izbranimi. Vzorec mora biti dovolj velik, da se zagotovijo statistično pomembni rezultati glede skladnosti.
(3) Strokovni nadzor nad energetskimi izkaznicami lahko
zajema preverjanje vhodnih podatkov o stavbi, ki so uporabljeni za izdajo energetske izkaznice, rezultatov, navedenih
v izkaznici, vključno z danimi priporočili, in obiske stavb na
kraju samem, če je to možno, da bi se preverilo ujemanje med
specifikacijami, navedenimi v energetski izkaznici, in stavbo, za
katero je bila izdana energetska izkaznica.
(4) Ministrstvo vsako leto opravi nadzor nad naključno
izbranim, vsaj statistično pomembnim deležem vseh letno izdanih poročil o pregledu klimatskih in ogrevalnih sistemov ter
ta poročila preveri.
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(5) Za preverjanje iz drugega odstavka tega člena in prejšnjega odstavka ministrstvo za vsako posamezno energetsko
izkaznico ali poročilo o pregledu, ki se preverja, naroči strokovno analizo, s katero se preveri pravilnost izdane energetske
izkaznice ali poročila o pregledu. V primeru ugotovljenih nepravilnosti ministrstvo na podlagi strokovne analize izdajatelju
energetske izkaznice ali poročila o pregledu izda odločbo, s
katero odredi odpravo nepravilnosti.
(6) Za namene strokovnega nadzora lahko ministrstvo ali
oseba, ki izdeluje strokovne analize in pridobi izrecno pooblastilo ministrstva, pridobiva podatke iz uradnih evidenc.
(7) Podrobnejšo vsebino, obliko, metodologijo in roke
za nadzor nad izdanimi energetskimi izkaznicami in poročili o
pregledu klimatskih in ogrevalnih sistemov predpiše minister.
(8) Če v postopku strokovnega nadzora ministrstvo podvomi o pravilnosti energetske izkaznice ali poročila o pregledu,
o ugotovitvah obvesti pristojni inšpektorat.
V. poglavje: ZAHTEVE GLEDE ENERGETSKE
UČINKOVITOSTI ZA PROIZVODE
47. člen
(okoljske zahteve za proizvode na trgu in v uporabi)
(1) Proizvod, povezan z energijo (v nadaljnjem besedilu:
proizvod), se sme dati na trg, v uporabo oziroma je lahko dostopen na trgu, ko:
– izpolnjuje predpisane tehnične zahteve glede okoljsko
primerne zasnove proizvodov,
– je narejena ocena skladnosti proizvoda,
– je izdana izjava Evropske unije o skladnosti,
– je izdelana tehnična dokumentacija v enem od uradnih
jezikov držav članic Evropske unije,
– je označen z znakom skladnosti CE ter
– so zagotovljene jasne in razumljive informacije za končne uporabnike v slovenskem jeziku.
(2) Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik mora
hraniti tehnično dokumentacijo, ki omogoča oceno skladnosti
proizvoda, in izjavo Evropske unije o skladnosti še deset let po
tem, ko je bil izdelan zadnji proizvod.
(3) Če proizvajalec nima sedeža v Evropski uniji in v
Evropski uniji nima pooblaščenega zastopnika, je izpolnjevanje
zahtev iz prvega odstavka tega člena in prejšnjega odstavka
dolžan zagotoviti uvoznik.
(4) Dobavitelj ali distributer proizvodov na poziv nadzornega organa zagotovi tehnično dokumentacijo proizvoda,
iz katere je za proizvod razvidno izpolnjevanje zahtev glede
okoljsko primerne zasnove.
(5) Prepovedano je označevanje proizvoda z znaki, ki
bi lahko zavajali uporabnike glede pomena ali oblike znaka
skladnosti CE.
(6) Proizvod, ki ne izpolnjuje vseh zahtev glede okoljsko
primerne zasnove, se lahko prikazuje na sejmih, razstavah, demonstracijah in drugih prireditvah, če je vidno označeno, da ne
bo dan na trg oziroma v uporabo pred zagotovitvijo skladnosti.
(7) Vlada z uredbo podrobneje določi tehnične zahteve
glede okoljsko primerne zasnove proizvodov.
48. 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,
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– 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.
49. člen
(poročanje o proizvodih)
(1) Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik ali uvoznik, ki daje na trg proizvode iz prejšnjega člena oziroma
naprave za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije (v
nadaljnjem besedilu: naprave), poroča ministrstvu o količini
proizvodov, danih na trg v Republiki Sloveniji, in o njihovem
energijskem razredu, ki je zapisan na nalepki oziroma v tehnični dokumentaciji proizvoda oziroma naprave. Podatke o količini
in energijskem razredu proizvodov oziroma naprav, dobavljenih
na tržišče Republike Slovenije, morajo podati tudi distributerji.
(2) Minister določi vrsto podatkov in način poročanja iz
prejšnjega odstavka.
VI. poglavje: ENERGETSKA UČINKOVITOST SISTEMOV
OSKRBE Z ENERGIJO
50. člen
(uporaba obnovljivih virov energije, soproizvodnje in odvečne
toplote v sistemih daljinskega ogrevanja)
(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.
(2) Preverjanje obveznosti iz prejšnjega odstavka izvaja
agencija na podlagi poročil, ki so jih agenciji dolžni poslati
distributerji toplote v skladu s predpisi, ki urejajo zagotavljanje
oskrbe s toploto iz distribucijskih sistemov. Agencija do 1. maja
za preteklo leto objavi, kateri sistemi daljinskega ogrevanja so
energetsko učinkoviti.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena in prejšnji odstavek se vrednosti iz prvega odstavka tega člena lahko dosežejo
tudi v več omrežjih na območju iste lokalne skupnosti, če tako
določa lokalni energetski koncept.
51. člen
(celovita ocena možnosti za uporabo soproizvodnje
z visokim izkoristkom, učinkovito daljinsko ogrevanje
in hlajenje ter analiza stroškov in koristi)
(1) Ministrstvo na zahtevo Evropske komisije pripravi celovito oceno možnosti za uporabo soproizvodnje z visokim
izkoristkom ter učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje, ki
vsebuje informacije, kot so določene s prilogo VIII Direktive
2012/27/EU.
(2) Celovita ocena iz prejšnjega odstavka mora vključevati
analizo stroškov in koristi.
(3) Analiza stroškov in koristi mora vsebovati določitev
izhodiščnega scenarija in izvedljive alternativne scenarije, v katerih se morajo upoštevati samo soproizvodnja z visokim izkoristkom, učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje ali možnosti
za učinkovito individualno ogrevanje in hlajenje ter ekonomsko
analizo z vsemi ekonomskimi učinki.
(4) Minister s pravilnikom predpiše podrobnejšo vsebino
analize stroškov in koristi iz drugega odstavka tega člena.
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52. člen
(zagotavljanje statističnih podatkov o učinkovitosti
pri soproizvodnji)
Državni organ, pristojen za statistiko, predloži Evropski
komisiji vsako leto do 30. aprila statistične podatke o:
– nacionalni proizvodnji električne energije in toplote iz
soproizvodnje z visokim in nizkim izkoristkom v primerjavi s
skupnimi zmogljivostmi za proizvodnjo toplote in električne
energije,
– zmogljivostih za proizvodnjo toplote in električne energije iz soproizvodnje,
– gorivih, porabljenih za soproizvodnjo,
– proizvodnji in zmogljivostih daljinskega ogrevanja in
hlajenja v primerjavi s skupnimi zmogljivostmi za proizvodnjo
toplote in električne energije,
– prihrankih primarne energije.
53. člen
(način določanja izkoristka soproizvodnje
z visokim izkoristkom)
(1) Soproizvodnja z visokim izkoristkom je soproizvodnja,
ki zagotovi prihranke primarne energije v primerjavi z ločeno
proizvodnjo električne energije in toplote.
(2) Za posamezne vrste tehnologij proizvodnih naprav s
soproizvodnjo minister predpiše način izračunavanja prihranka
primarne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom, način
določanja izkoristka soproizvodnje z visokim izkoristkom in način izračunavanja količine električne energije iz soproizvodnje,
ki se šteje za električno energijo, proizvedeno v soproizvodnji
z visokim izkoristkom.
54. člen
(analiza stroškov in koristi pri posameznih investicijah)
(1) Investitor mora pri načrtovanju novih gradenj in obsežne prenove proizvodne naprave v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja ob upoštevanju celovite ocene možnosti iz
51. člena tega zakona zagotoviti analizo stroškov in koristi za
možnosti za uporabo soproizvodnje z visokim izkoristkom ter
učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje v primeru:
– termoelektrarne, katere skupna vhodna toplotna moč
presega 20 MW, oceno stroškov in koristi obratovanja elektrarne kot obrata za soproizvodnjo z visokim izkoristkom;
– obsežno prenovljene termoelektrarne s skupno vhodno
toplotno močjo nad 20 MW oceno stroškov in koristi pretvorbe
elektrarne v obrat za soproizvodnjo z visokim izkoristkom;
– načrtovanega ali obsežno prenovljenega industrijskega
obrata, katerega skupna vhodna toplotna moč presega 20 MW
in ki proizvaja odvečno toploto pri koristni ravni temperature,
oceno stroškov in koristi uporabe odvečne toplote za zadovoljevanje ekonomsko upravičenega povpraševanja, tudi za
soproizvodnjo in priključitev na omrežje za daljinsko ogrevanje
in hlajenje;
– načrtovanega novega omrežja za daljinsko ogrevanje ali
obstoječega omrežja pri načrtovanju novega kotla ali elektrarne, katere skupna moč presega 20 MW, ali temeljite prenove
tega obrata oceno stroškov in koristi rabe odvečne toplote iz
bližnjih industrijskih obratov.
(2) Minister določi metodologijo, predpostavke in časovni
okvir za analizo stroškov in koristi ter načela, ki jih je treba
spoštovati pri izvedbi analize stroškov in koristi iz prejšnjega
odstavka.
VII. poglavje: INFORMIRANJE, OZAVEŠČANJE,
USPOSABLJANJE
55. člen
(splošno informiranje, ozaveščanje in usposabljanje)
(1) Center za podpore pripravlja in izvaja programe za informiranje, ozaveščanje in usposabljanje različnih ciljnih skupin
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o koristih in praktičnih vidikih razvoja in uporabe tehnologij za
učinkovito rabo energije in uporabo obnovljivih virov.
(2) Center za podpore najmanj enkrat na dve leti izvaja
usposabljanje strokovnjakov za izvajanje energetskih pregledov, da se vsem končnim odjemalcem zagotovijo kakovostni
energetski pregledi. Center na svoji spletni strani objavlja prostovoljni seznam strokovnjakov, ki se udeležijo teh usposabljanj.
(3) Pri pripravi in izvedbi programov iz prvega odstavka
tega člena, ki se nanašajo na lokalne skupnosti, center za
podpore sodeluje z organi lokalne skupnosti, ki so pristojni za
učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije.
(4) Center za podpore na spletu objavi informacije o
učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije za različne
skupine oseb, in sicer:
– informacije o neto koristih, stroških ter energetski učinkovitosti naprav in sistemov za ogrevanje, hlajenje in proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov,
– informacije o programih podpore za ukrepe povečanja
energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije,
– informacije o sistemih certificiranja oziroma inštalaterjih
energetskih naprav za uporabo obnovljivih virov in seznam
certificiranih inštalaterjev, ki vključujejo ime, priimek in kontaktne podatke,
– smernice za najboljšo kombinacijo obnovljivih virov
energije, tehnologije z visokim izkoristkom ter daljinskega
ogrevanja in hlajenja pri načrtovanju, projektiranju, gradnji in
prenovi poslovnih, industrijskih in stanovanjskih območij,
– informacije o razpoložljivosti in okoljskih prednostih različnih obnovljivih virov energije, namenjenih uporabi v prometu,
– informacije o razpoložljivih mehanizmih za povečanje
energetske učinkovitosti,
– informacije o energetskih izkaznicah,
– informacije o finančnih in pravnih okvirih za izvajanje
ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti,
– informacije o vplivu ukrepov povečanja energijske učinkovitosti na izboljšanje kakovosti notranjega okolja.
(5) Center za podpore objavi geografski prikaz možnosti
za uporabo obnovljivih virov energije in podatke o prejemnikih
subvencij za projekte za povečanje učinkovitosti rabe energije
in za uporabo obnovljivih virov energije, ki vključujejo ime oziroma firmo prejemnika, naslov prejemnika ter vrsto in velikost
financiranega projekta.
(6) Sredstva za izvajanje programov iz tega člena, ki jih
izvaja center za podpore, se zagotovijo iz sredstev za izvajanje
programa za povečanje energetske učinkovitosti Eko sklada iz
8. člena tega zakona.
(7) Ne glede na določbe tega člena lahko informacije
o ukrepih za povečanje energetske učinkovitosti in uporabe
obnovljivih virov energije porabnikom energije nudijo vsi udeleženci na trgu energetskih storitev, vključno z dobavitelji energije
in izvajalci energetskih storitev.
56. člen
(energetsko svetovanje)
(1) Energetsko svetovanje za učinkovito rabo energije se
organizira z mrežo svetovalnih pisarn.
(2) Eko sklad organizira in vodi svetovanje iz prejšnjega
odstavka.
(3) Eko sklad organizira mrežo svetovalnih pisarn v sodelovanju z zainteresiranimi lokalnimi skupnostmi.
(4) Program dejavnosti izobraževanja, informiranja in
svetovanja poleg podajanja nasvetov lahko vsebuje pripravo
in uporabo promocijskega, informacijskega gradiva ter drugih
navodil, pripomočkov in orodij za ta namen.
(5) Energetsko svetovanje se sofinancira iz sredstev za
izvajanje programa za povečanje energetske učinkovitosti Eko
sklada in iz sredstev lokalnih skupnosti.
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(izvajalci energetskega svetovanja)
(1) Dejavnost informiranja in svetovanja iz prejšnjega
člena opravljajo neodvisni strokovnjaki posamezniki, ki:
– so opravili usposabljanje za neodvisne strokovnjake za
izdelavo energetskih izkaznic pri organizaciji iz 44. člena tega
zakona in
– imajo veljavno licenco neodvisnega strokovnjaka za
izdelavo energetskih izkaznic iz 40. člena tega zakona.
(2) V okviru izvajanja energetskega svetovanja iz prejšnjega člena se organizira tudi redno dodatno strokovno usposabljanje za izvajalce energetskega svetovanja.
58. člen
(zagotavljanje informacij o energetskih storitvah)
(1) Ministrstvo spodbuja trg energetskih storitev tako, da:
– objavlja informacije o razpoložljivih pogodbah o energetskih storitvah, vključno z vzorčnimi pogodbami za pogodbeno
zagotavljanje prihranka energije,
– objavlja informacije o najboljših praksah pri pogodbenem zagotavljanju prihranka energije.
(2) V pogodbe za zagotavljanje prihranka energije, sklenjene z javnim sektorjem, ali med razpisne pogoje, ki so z njimi
povezani, so vključeni vsaj:
a) jasen in pregleden seznam ukrepov za povečanje
učinkovitosti, ki jih je treba izvajati, ali rezultatov povečanja
učinkovitosti, ki jih je treba doseči,
b) zagotovljeni prihranki, ki bodo doseženi z izvajanjem
ukrepov iz pogodbe,
c) trajanje in ključne točke pogodbe, pogoji in odpovedni
rok,
č) jasen in pregleden seznam obveznosti vsake pogodbenice,
d) referenčni datumi za določitev doseženih prihrankov,
e) jasen in pregleden seznam faz pri izvajanju ukrepa ali
paketa ukrepov in če je ustrezno, s tem povezanih stroškov,
f) obveznost, da se v celoti izvajajo ukrepi iz pogodbe, in
dokumentiranje vseh sprememb med projektom,
g) predpisi, ki določajo vključitev enakovrednih zahtev v
katero koli podizvajalsko pogodbo s tretjimi stranmi,
h) jasen in pregleden prikaz finančnih posledic projekta in
porazdelitev deleža obeh strani pri doseženih denarnih prihrankih (plačilo ponudniku storitve),
i) jasne in pregledne določbe o merjenju in preverjanju
doseženih zagotovljenih prihrankov, preverjanju kakovosti in
jamstvih,
j) določbe, ki pojasnjujejo postopke v primeru spreminjanja okvirnih pogojev, ki vplivajo na vsebino in rezultat pogodbe
(tj. spremembe pri cenah energije, intenzivnosti rabe obrata),
k) podrobnosti o obveznostih vsake pogodbenice in kaznih za njihovo kršitev.
VIII. poglavje: INŠPEKCIJSKI NADZOR
59. člen
(inšpekcijski nadzor)
(1) Inšpektorat, pristojen za energijo (v nadaljnjem besedilu: energetska inšpekcija), izvaja nadzor nad izvajanjem
določb tega zakona in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov, razen tistih določb, za katere je v tem zakonu
izrecno določeno, da nadzor nad njihovim izvajanjem izvaja
agencija oziroma pristojni inšpektorat iz drugega ali tretjega
odstavka tega člena.
(2) Inšpektorat, pristojen za nadzor trga (v nadaljnjem besedilu: tržni inšpektorat), izvaja nadzor nad okoljsko primerno
zasnovo proizvodov, povezanih z energijo, iz 47. člena tega
zakona in energijskim označevanjem iz 48. člena tega zakona
ter nad izvajanjem 3. do 6. člena, drugega in četrtega odstavka
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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, na trgu.
(3) Tržni inšpektorat izvaja nadzor nad izpolnjevanjem
obveznosti glede oglaševanja energetskih izkaznic iz devetega
odstavka 31. člena tega zakona.
(4) Za izvajanje inšpekcijskega nadzora po tem zakonu se
uporabljajo določbe zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor, kolikor
posamezna vprašanja s tem zakonom niso urejena drugače.
60. člen
(pooblastila inšpektorjev pri nadzoru nad proizvodi,
povezanimi z energijo)
(1) Pri nadzoru nad izpolnjevanjem zahtev glede okoljsko
primerne zasnove in energijskega označevanja proizvodov
ima inšpektor, pristojen za trg, poleg pooblastil po zakonu, ki
ureja inšpekcijski nadzor, in zakonu, ki ureja tržno inšpekcijo,
še naslednja pooblastila:
a) izvesti ustrezne preglede in preskuse proizvodov glede
skladnosti;
b) v primeru dvoma o točnosti podatkov od dobavitelja ali
distributerja zahtevati, da se zagotovijo dokazila o točnosti podatkov, ki jih vsebujejo nalepke in informacijski listi proizvodov;
c) odrediti odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti;
č) zahtevati potrebne informacije in vpogled v izdane
listine o skladnosti ter v tehnično dokumentacijo;
d) brezplačno odvzemati vzorce proizvodov;
e) prepovedati uporabo listin o skladnosti za neskladne
proizvode;
f) zahtevati, da so proizvodi pravilno označeni;
g) odrediti odstranitev nedovoljenih oznak in prepovedati
nedovoljeno rabo nalepke;
h) do predložitve dokazil o skladnosti proizvoda ali izpolnjevanju zahtev iz prvega odstavka 47. člena ali prvega
odstavka 48. člena tega zakona prepovedati dajanje proizvoda
na trg, omejiti njegovo dostopnost na trgu ali prepovedati njegovo uporabo;
i) prepovedati prikazovanje neskladnega proizvoda, dokler se ne označi z vidno navedbo, da proizvod ne bo dan v
promet ali uporabo, dokler se ne zagotovi njegova skladnost;
j) odrediti odpravo ugotovljenih neskladnosti v primernem
časovnem obdobju, če se neskladnost nadaljuje, pa prepovedati dajanje proizvoda na trg, omejiti dostopnost proizvoda na
trgu ali prepovedati uporabo proizvoda;
k) zahtevati, da se proizvodi opremijo s predpisanimi
nalepkami in podatki, odrediti odstranitev nedovoljenih nalepk,
znakov, simbolov ali napisov;
l) v času, ki je potreben za izvedbo pregledov in preskusov, začasno prepovedati dobavo, ponudbo dobave ali razstavljanje proizvodov, če obstaja utemeljen sum, da so ti proizvodi
neskladni s predpisi;
m) zahtevati, da se nalepka, tudi prevrednotena, vidno
prikaže, tudi pri spletni prodaji na daljavo;
n) zahtevati podatke v skladu s šestim odstavkom 12. člena Uredbe 2017/1369/EU;
o) v primeru neskladnosti zahtevati povračilo stroškov
pregleda dokumentacije in fizičnih preskusov proizvodov;
p) zahtevati elektronsko različico tehnične dokumentacije;
r) 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.
(2) Pri nadzoru nad izpolnjevanjem zahtev glede okoljsko
primerne zasnove iz 47. člena tega zakona in energijskega
označevanja proizvodov iz 48. člena tega zakona ima inšpektor, pristojen za trg, poleg pooblastil po zakonu, ki ureja inšpekcijski nadzor, in zakonu, ki ureja tržno inšpekcijo, še pooblastilo
za izrek prepovedi zavajajočega oglaševanja.
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(3) Če pristojni inšpekcijski organ ne razpolaga s potrebnim strokovnim znanjem ali opremo za odvzem in pregled ali
preskus vzorca, za izvedbo teh dejanj določi strokovnjaka ali
organizacijo, ki ima potrebno strokovno znanje. Šteje se, da
ima akreditirana organizacija potrebno strokovno znanje.
(4) Kadar pristojni inšpekcijski organ sprejme odločitev o
prepovedi ali omejitvi trgovanja ali uporabe proizvoda ali odloči,
da se proizvod umakne s trga, se priglasi zaščitna klavzula v
skladu s predpisom, ki določa način mednarodne izmenjave
informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi. V obvestilu se navedejo naslednji razlogi za odločitev:
– neizpolnjevanje zahtev izvedbenega predpisa,
– nepravilna uporaba harmoniziranih standardov ali
– pomanjkljivosti v harmoniziranih standardih.
Te odločitve morajo biti dostopne javnosti.
(5) Ob prijavi fizične ali pravne osebe, v kateri je izkazana
verjetnost, da je proizvod na trgu ali v uporabi neskladen, je
inšpektor dolžan ukrepati v skladu z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor.
61. člen
(posebnosti nadzora nad energetskimi izkaznicami)
(1) Energetska inšpekcija v primeru ugotovljenih nepravilnosti osebi, ki je izdala energetsko izkaznico, odredi odpravo
nepravilnosti ali izdajo nove energetske izkaznice ter kopijo zapisnika in odločbe pošlje ministrstvu, ki lahko začne postopek
iz 45. člena tega zakona.
(2) Energetska inšpekcija ministrstvu poroča o izvajanju
inšpekcijskega nadzora in predlaga ustrezne ukrepe za izboljšanje stanja.
62. člen
(dolžnost zavezancev)
Pravne ali fizične osebe ali posameznik morajo energetskemu inšpektorju omogočiti oziroma zagotoviti nemoteno
izvajanje inšpekcijskega nadzora, mu omogočiti vstop v objekt
ter dostop do energetskih naprav, omrežij, postrojev in napeljav
ter mu dati na voljo vse zahtevane podatke, tehnično dokumentacijo, druge listine in poročila.
IX. poglavje: KAZENSKE DOLOČBE
63. člen
(prekrški glede prispevka za energetsko učinkovitost,
prihrankov energije in obveznega deleža uporabe obnovljivih
virov energije)
(1) Z globo od 15.000 do 250.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, če:
– ne obračunava prispevka za energetsko učinkovitost
končnim odjemalcem ali zbranih sredstev ne nakaže Eko skladu (tretji odstavek 8. člena);
– ne dosega predpisane višine prihrankov energije pri
končnih odjemalcih in v tem primeru tudi ne plača Eko skladu
predpisanega zneska kot nadomestila za nedoseganje prihrankov energije (tretji in četrti odstavek 10. člena);
– kot distributer toplote ne zagotovi obveznega deleža
uporabe obnovljivih virov energije, soproizvodnje in odvečne
toplote v sistemih daljinskega ogrevanja v predpisanem roku
(50. člen).
(2) Z globo od 3.000 do 150.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 2.000 do 10.000 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne
osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja
dejavnost.
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64. člen
(prekrški glede prihrankov energije, energetskih pregledov,
obveščanja in zaračunavanja stroškov končnim uporabnikom
ter polnilnih mest)
(1) Z globo od 5.000 do 125.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, če:
a) agenciji ne pošlje poročila o doseganju prihrankov v
predpisanem roku (prvi odstavek 13. člena);
b) kot velika družba ne izvede energetskega pregleda
(drugi odstavek 16. člena);
c) končnemu odjemalcu ne zagotovi na predpisani način
informacij o merjenju ali obračunu porabe zemeljskega plina
(21. člen);
č) končnemu porabniku ne zagotovi na predpisani način
informacij o merjenju ali obračunu porabe toplote za ogrevanje,
hlajenje ali pripravo sanitarne tople vode (22. člen);
d) končnim odjemalcem zaračuna morebitne stroške dostopa do informacij o merjenju ali obračunu za zemeljski plin
ali če pogojuje dostop do informacij o merjenju in obračunu s
plačilom stroškov (23. člen);
e) končnim porabnikom, ki imajo nameščene individualne
števce za merjenje porabe toplote za ogrevanje, hlajenje in
pripravo sanitarne tople vode, zaračuna morebitne stroške
dostopa do informacij o merjenju in obračunu porabe toplote
ali če pogojuje dostop do informacij o merjenju in obračunu s
plačilom stroškov (prvi odstavek 24. člena);
f) končnim porabnikom v večstanovanjski stavbi ali drugi
stavbi, ki ima nameščene individualne delilnike stroškov ogrevanja, zaračuna stroške v zvezi z merjenjem, odčitavanjem,
razdelitvijo stroškov med končne porabnike ali sestavo obračunov v nasprotju z drugim odstavkom 24. člena tega zakona;
g) kot investitor pri graditvi ali večjih prenovah nestanovanjskih ali stanovanjskih stavb ne zagotovi namestitve predpisanega števila polnilnih mest in infrastrukture za napeljavo
vodov za električna vozila (prvi in peti odstavek 29. člena);
h) kot investitor pri graditvi in večjih prenovah počivališč
zunaj vozišča javne ceste, ki so namenjena kratkemu postanku
udeležencev cestnega prometa, ter samostojnih urejenih parkirišč za motorna vozila ne zagotovi namestitve predpisanega
števila polnilnih mest in infrastrukture za napeljavo vodov za
električna vozila (drugi odstavek 29. člena);
i) kot lastnik nestanovanjske stavbe ne zagotovi namestitve predpisanega števila polnilnih mest in infrastrukture za
napeljavo vodov (tretji odstavek 29. člena).
(2) Z globo od 5.000 do 125.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 2.000 do 10.000 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne
osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja
dejavnost.
65. člen
(prekrški glede namestitve števcev in rednih pregledov
ogrevalnih ter klimatskih sistemov)
(1) Z globo od 1.000 do 10.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, če:
– kot investitor ne zagotovi, da se nove stavbe, ki imajo
centralni vir ogrevanja za pripravo sanitarne tople vode ali se
oskrbujejo iz sistemov daljinskega ogrevanja ali daljinskega
hlajenja, opremijo z individualnimi števci za merjenje porabe toplote, hlajenja ali sanitarne tople vode (prvi odstavek
19. člena);
– kot lastnik stavbe ali njenega posameznega dela, v
katerega je vgrajen klimatski sistem, ne zagotovi rednega
pregleda klimatskega sistema (prvi, drugi in deveti odstavek
35. člena);
– kot lastnik stavbe ali njenega posameznega dela, v
katerega je vgrajen ogrevalni sistem, ne zagotovi rednega
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pregleda ogrevalnega sistema (prvi, drugi in deseti odstavek
36. člena).
(2) Z globo od 1.000 do 10.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 100 do 500 eurov se za prekršek iz prvega
odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika,
odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ali odgovorna oseba v državnem organu ali samoupravni
lokalni skupnosti.
(4) Z globo 100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka
tega člena kaznuje posameznik.
66. člen
(prekrški glede energetskih izkaznic)
(1) Z globo 1.000 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če kot neodvisni strokovnjak ravna v nasprotju z obveznostmi iz tretjega odstavka 39. člena tega zakona.
(2) Z globo 300 eurov se za prekršek kaznuje lastnik
stavbe ali posameznega dela stavbe, če:
– pri prodaji ali oddaji stavbe ali posameznega dela stavbe v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe ne predloži izvirnika ali kopije veljavne energetske
izkaznice stavbe ali njenega posameznega dela (drugi odstavek 31. člena);
– če pri prodajanju in oddajanju stavbe ali posameznega dela stavbe v najem ne zagotovi, da se pri oglaševanju
navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe
ali posameznega dela stavbe iz energetske izkaznice (deveti
odstavek 31. člena).
(3) Z globo 100 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba
samostojnega podjetnika posameznika, odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ali odgovorna
oseba v državnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti.
(4) Z globo 1.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec stavbe ali posameznega dela stavbe, ki je pravna oseba,
če ne zagotovi namestitve veljavne energetske izkaznice na
vidno mesto (prvi odstavek 34. člena).
(5) Z globo 500 eurov se za prekršek iz četrtega odstavka
tega člena kaznuje upravljavec stavbe ali posameznega dela
stavbe, ki je samostojni podjetnik posameznik ali posameznik,
ki samostojno opravlja dejavnost.
(6) Z globo od 100 do 500 eurov se za prekršek iz četrtega
odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika,
odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ali odgovorna oseba v državnem organu ali samoupravni
lokalni skupnosti.
67. člen
(prekrški glede merjenja in obračunavanja stroškov
porabe toplote)
(1) Z globo 2.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna
oseba, če:
– kot dobavitelj toplote iz omrežja ali upravljavec skupne
kotlovnice ne obračunava stroškov porabe toplote posamezne
stavbe na podlagi meritev porabe toplote na ravni posameznih
stavb (tretji odstavek 18. člena);
– kot dobavitelj toplote iz omrežja ali upravljavec skupne
kotlovnice ne obračunava stroškov ogrevanja, hlajenja in priprave sanitarne tople vode v večstanovanjskih stavbah in drugih stavbah z najmanj štirimi posameznimi deli po dejanski porabi toplote za vsak posamezen del (četrti odstavek 19. člena);
– kot izvajalec obračuna stroškov ne obračunava stroškov
ogrevanja, hlajenja in priprave sanitarne tople vode toplote v
večstanovanjskih stavbah in drugih stavbah z najmanj štirimi
posameznimi deli po dejanski porabi toplote za vsak njen posamezen del (četrti odstavek 19. člena).
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(2) Z globo 1.200 eurov se za prekršek iz prejšnjega
odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 100 do 500 eurov se za prekršek iz prvega
odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe,
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali
odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:
– kot lastnik stavbe ali posameznega dela stavbe ne
zagotovi merjenja porabe toplote posamezne stavbe z namestitvijo števca na mesto oddaje (drugi odstavek 18. člena);
– kot lastnik posameznega dela v obstoječi večstanovanjski stavbi ali drugi stavbi z najmanj štirimi posameznimi deli,
ki ima centralni vir ogrevanja ali hlajenja ali je oskrbovana iz
sistema daljinskega ogrevanja ali daljinskega hlajenja, ne zagotovi namestitve merilne naprave za merjenje porabe toplote,
hlajenja oziroma pripravo sanitarne tople vode, ki omogočajo
odčitek dejanske porabe toplote posameznega dela stavbe
(drugi odstavek 19. člena);
– kot lastnik posameznega dela v obstoječi večstanovanjski stavbi ali drugi stavbi z najmanj štirimi posameznimi
deli, ki ima centralni vir ogrevanja ali hlajenja ali je oskrbovana
iz sistema daljinskega ogrevanja ali daljinskega hlajenja, ne
zagotovi namestitve individualnih delilnikov stroškov ogrevanja
na posameznem radiatorju (tretji odstavek 19. člena);
– kot lastnik stavbe ne zagotovi, da so števci in delilniki
stroškov iz 18. in 19. člena tega zakona naprave z daljinskim
odčitavanjem (20. člen).
(5) Z globo od 100 do 500 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali
odgovorna oseba v državnem organu ali samoupravni lokalni
skupnosti.
(6) Z globo 200 eurov se za prekršek iz četrtega odstavka
tega člena kaznuje posameznik.
(7) Z globo od 300 do 500 eurov se za prekršek kaznuje
zavezanec za vzpostavitev sistema upravljanja z energijo, ki
je pravna oseba, če v roku iz četrtega odstavka 15. člena tega
zakona ne vnese predpisanih podatkov o rabi energije v stavbi
ali posameznem delu stavbe, ki je v njenem upravljanju.
(8) Z globo od 100 do 200 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali
odgovorna oseba v državnem organu ali samoupravni lokalni
skupnosti.
(9) Z globo od 200 do 500 eurov se za prekršek kaznuje
pravna oseba, če kot lastnik stavbe ne hrani dokumentacije
v skladu z določbami tega zakona (peti odstavek 28. člena).
(10) Z globo od 100 do 500 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ter
odgovorna oseba v državnem organu ali samoupravni lokalni
skupnosti.
(11) Z globo 100 eurov se za prekršek iz devetega odstavka tega člena kaznuje posameznik.
68. člen
(prekrški glede okoljskih zahtev za proizvode)
(1) Z globo od 5.000 do 20.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če kot dobavitelj da na trg oziroma začne
uporabljati proizvod, povezan z energijo, in:
– proizvod ne izpolnjuje predpisanih tehničnih zahtev glede okoljsko primerne zasnove proizvodov (prva alineja prvega
odstavka 47. člena);
– ne naredi ocene skladnosti proizvoda (druga alineja
prvega odstavka 47. člena);
– ne izda izjave Evropske unije o skladnosti (tretja alineja
prvega odstavka 47. člena);
– ne izdela oziroma ne hrani tehnične dokumentacije
na predpisani način (četrta alineja prvega odstavka in drugi
odstavek 47. člena);
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– ne zagotovi informacij za končne uporabnike v slovenskem jeziku (šesta alineja prvega odstavka 47. člena);
– ne zagotovi tehnične dokumentacije nadzornemu organu (četrti odstavek 47. člena);
– označi proizvod z znakom, ki uporabnike zavaja glede
skladnosti (peti odstavek 47. člena).
(2) Z globo od 3.000 do 10.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če je kot dobavitelj dal na trg oziroma začel uporabljati proizvod, povezan
z energijo.
(3) Z globo od 250 do 500 eurov se za prekršek iz prvega
odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe,
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali
odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
69. člen
(prekršek glede označevanja proizvodov)
(1) Z globo od 500 do 1.000 eurov se za prekršek kaznuje
pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če kot dobavitelj ne
označi proizvoda z znakom skladnosti CE (peta alineja prvega
odstavka 47. člena).
(2) Z globo od 250 do 500 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
70. člen
(prekršek glede tehnične dokumentacije proizvoda
in zagotovitve informacij)
(1) Z globo od 2.000 do 5.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če kot distributer:
– ne zagotovi informacij za končne uporabnike v slovenskem jeziku (šesta alineja prvega odstavka 47. člena);
– ne zagotovi tehnične dokumentacije nadzornemu organu (četrti odstavek 47. člena).
(2) Z globo od 1.000 do 3.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kot distributer kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 200 do 400 eurov se za prekršek iz prvega
odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe,
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali
odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
71. člen
(prekrški glede energijskega označevanja proizvodov
za dobavitelje)
(1) Z globo od 3.000 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če kot dobavitelj da na trg oziroma začne
uporabljati proizvod in:
– ne zagotovi izvedbe merilnih postopkov (prva alineja
prvega odstavka 48. člena);
– ne opremi proizvodov z nalepko in informacijskim listom
proizvoda (druga alineja prvega odstavka 48. člena);
– ne zagotovi pravilne oblike in vsebine nalepke ter informacijskega lista proizvoda (tretji odstavek 48. člena);
– 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
48. 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;
– 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;
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– 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.
(2) Z globo od 2.000 do 5.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če kot dobavitelj da na trg oziroma začne uporabljati proizvod.
(3) Z globo od 200 do 400 eurov se za prekršek iz prvega
odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe,
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali
odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
72. člen
(prekrški glede nalepk, posodobitve proizvoda
in tehnične dokumentacije)
(1) Z globo od 1.000 do 2.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če 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.
(2) Z globo od 800 do 1.500 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki je dobavitelj
ali distributer.
(3) Z globo od 200 do 400 eurov se za prekršek iz prvega
odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe,
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali
odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
73. člen
(prekrški glede energijskega označevanja proizvodov)
(1) Z globo od 1.000 do 2.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če kot dobavitelj, distributer ali trgovec:
a) ne zagotovi pravilne nalepke, pravilne vsebine nalepke
in pravilnega informacijskega lista proizvoda v slovenskem
jeziku (tretji odstavek 48. člena);
b) vidno ne prikaže nalepke, tudi pri spletni prodaji na
daljavo, v skladu s točko (a) prvega odstavka 5. člena Uredbe
2017/1369/EU;
c) končnim uporabnikom ne da na voljo informacijskega
lista proizvoda, vključno na zahtevo končnega uporabnika na
prodajnih mestih tudi v fizični obliki, v skladu s točko (b) prvega
odstavka 5. člena Uredbe 2017/1369/EU;
č) v vizualnih oglasih ali tehničnem promocijskem gradivu
za določeni 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;
d) ne sodeluje z organi za nadzor trga in na lastno pobudo ali 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;
e) za proizvode, zajete v delegiranih aktih, daje na voljo
ali prikazuje druge nalepke, znake, simbole ali napise, ki ne
izpolnjujejo zahtev iz Uredbe 2017/1369/EU in ustreznih delegiranih aktov v skladu s točko (c) 6. člena Uredbe 2017/1369/EU;
f) za proizvode, ki niso zajeti v delegiranih aktih ali povezani z energijo, zagotovi ali prikazuje nalepke, ki posnemajo
nalepko, določeno Uredbi 2017/1369/EU in ustreznih dele-
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giranih aktih v skladu s točkama (d) in (e) 6. člena Uredbe
2017/1369/EU;
g) ne izvede pravilnega postopka za uvedbo in prevrednotenje nalepk v skladu z 11. členom Uredbe 2017/1369/EU;
h) 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 omogočila na trgu po vsej Evropski uniji, v skladu s
četrtim odstavkom 9. člena Uredbe 2017/1369/EU.
(2) Z globo od 800 do 1.500 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki je dobavitelj,
distributer ali trgovec.
(3) Z globo od 200 do 400 eurov se za prekršek iz prvega
odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe,
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali
odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

78. člen
(prehodno obdobje doseganje prihrankov energije)
(1) Dobavitelji elektrike, toplote, zemeljskega plina, trdnih
goriv ter kurilnega olja končnim odjemalcem morajo v letu 2020
doseči prihranke v višini 0,75 % prodane energije v letu 2019.
(2) Dobavitelji tekočih goriv za promet morajo:
– v letu 2020 doseči prihranke v višini 0,25 % prodanega
motornega bencina in dizelskega goriva v letu 2019;
– v letu 2021 doseči prihranke v višini 0,30 % prodanega
motornega bencina in dizelskega goriva v letu 2020;
– v letu 2022 doseči prihranke v višini 0,40 % prodanega
motornega bencina in dizelskega goriva v letu 2021;
– v letu 2023 doseči prihranke v višini 0,50 % prodanega
motornega bencina in dizelskega goriva v letu 2022;
– v letu 2024 doseči prihranke v višini 0,60 % prodanega
motornega bencina in dizelskega goriva v letu 2023;
– v letu 2025 doseči prihranke v višini 0,70 % prodanega
motornega bencina in dizelskega goriva v letu 2024.

74. člen
(prekrški glede poročanja o proizvodih)
(1) Z globo od 400 do 800 eurov se kaznuje proizvajalec
ali njegov pooblaščeni zastopnik ali uvoznik ali distributer, ki je
pravna oseba, če ne poroča ministrstvu o količini proizvodov,
danih na trg v Republiki Sloveniji, in o njihovem energijskem
razredu v skladu z 49. členom tega zakona.
(2) Z globo od 200 do 400 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki je proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik ali uvoznik ali distributer.
(3) Z globo 100 do 200 eurov se za prekršek iz prvega
odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe,
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali
odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

79. člen
(ocena stroškovne učinkovitosti naprednih merilnih sistemov
na področju zemeljskega plina)
Ocena stroškovne učinkovitosti uvedbe naprednih merilnih sistemov, ki jo je agencija izdelala na podlagi 174. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno
prečiščeno besedilo in 65/20), se šteje za oceno stroškovne
učinkovitosti iz 17. člena tega zakona.

75. člen
(prekrški glede preprečevanja ali onemogočanja
inšpekcijskega nadzora)
(1) Z globo od 15.000 do 250.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, če prepreči energetskemu inšpektorju
opraviti naloge inšpekcijskega nadzora ali mu jih ne omogoči
opraviti ali mu noče dati potrebnih podatkov (62. člen).
(2) Z globo od 15.000 do 150.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 2.000 do 10.000 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne
osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja
dejavnost.
(4) Z globo od 400 do 2.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.

81. člen
(prehodno obdobje v zvezi z daljinskim odčitavanjem)
Števce in delilnike stroškov ogrevanja, ki so bili nameščeni do uveljavitve tega zakona in jih ni mogoče daljinsko odčitati,
lastniki stavb in njihovih posameznih delov do 1. januarja 2027
opremijo s funkcijo daljinskega odčitavanja ali jih nadomestijo
z napravami z daljinskim odčitavanjem, razen kadar to ni stroškovno učinkovito.

76. člen
(višina globe v hitrem prekrškovnem postopku)
Za prekrške iz tega zakona se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe,
določene s tem zakonom.
X. poglavje: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
77. člen
(dolgoročna strategija energetske prenove stavb)
Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb prenove
stavb, ki je bila sprejeta na podlagi 348. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo
in 65/20), se šteje za dolgoročno strategijo energetske prenove
stavb iz 9. člena tega zakona.

80. člen
(prehodno obdobje za namestitev individualnih števcev
toplote v posameznih delih novih večstanovanjskih stavb)
Zahteva za namestitev individualnih števcev toplote iz
prvega odstavka 19. člena tega zakona se uporablja za večstanovanjske stavbe, za katere je bila vloga za izdajo gradbenega
dovoljenja vložena po uveljavitvi tega zakona.

82. člen
(obveščanje končnih porabnikov o porabi toplote
v prehodnem obdobju)
(1) Četrti odstavek 22. člena tega zakona se začne uporabljati 1. januarja 2022.
(2) Kadar so nameščeni števci ali delilniki stroškov ogrevanja z daljinskim odčitavanjem, se informacija o porabi na
podlagi dejanske porabe ali odčitanih podatkov z delilnikov
stroškov ogrevanja od 25. oktobra 2020 do 1. januarja 2022
končnim porabnikom zagotavlja vsaj vsako četrtletje, in sicer
na zahtevo ali če so končni odjemalci izbrali možnost elektronskega prejemanja obračuna, sicer pa dvakrat na leto.
83. člen
(uporaba določb glede zahtev za skoraj ničenergijske stavbe)
Prvi odstavek 25. člena tega zakona se začne uporabljati
za nove stavbe, za katere so vloge za izdajo gradbenega dovoljenja vložene od 31. decembra 2020 dalje.
84. člen
(akcijski načrt za skoraj ničenergijske stavbe)
Akcijski načrt za skoraj ničenergijske stavbe, ki je bil sprejet na podlagi 331. člena Energetskega zakona (Uradni list RS,
št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo in 65/20), se šteje za
akcijski načrt iz 26. člena tega zakona.

Uradni list Republike Slovenije
85. člen
(izdelava študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo
z energijo v prehodnem obdobju)
Ne glede na 27. člen tega zakona se glede obveznosti in
načina izdelave študije izvedljivosti alternativnih sistemov za
oskrbo z energijo za nove stavbe, za katere je bila vloga za
izdajo gradbenega dovoljenja vložena pred uveljavitvijo tega
zakona, uporabljajo dosedanji predpisi.
86. člen
(prehodno obdobje za namestitev polnilnih mest
za električna vozila)
(1) Prvi in peti odstavek 29. člena tega zakona se uporabljata za stavbe, za katere je bila vloga za izdajo gradbenega
dovoljenja vložena po uveljavitvi tega zakona.
(2) Drugi odstavek 29. člena tega zakona se uporablja
za počivališča in parkirišča, za katere je bila vloga za izdajo
gradbenega dovoljenja vložena po uveljavitvi tega zakona.
(3) Tretji odstavek 29. člena tega zakona se uporablja od
1. januarja 2025 dalje.
87. člen
(prehodno obdobje za namestitev sistemov za avtomatizacijo
in nadzor stavb v nestanovanjskih stavbah)
(1) Prvi odstavek 37. člena tega zakona se uporablja za
stavbe, za katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano po uveljavitvi tega zakona.
(2) Nestanovanjske stavbe, ki imajo nameščen ogrevalni
sistem, klimatski sistem, sistem za kombinirano ogrevanje in
prezračevanje ali sistem za kombinirano klimatizacijo in prezračevanje z nazivno izhodno močjo nad 290 kW, se morajo do
leta 2025 opremiti s sistemi za avtomatizacijo in nadzor stavb,
razen če bi bila namestitev teh sistemov v obstoječe stavbe
tehnično neizvedljiva in ekonomsko neupravičena.
88. člen
(pridobljene pravice izvajalcev usposabljanja
za pridobitev licenc, neodvisnih strokovnjakov in izdajateljev
energetskih izkaznic)
(1) Odločbe o izbiri izvajalca usposabljanja za pridobitev
licenc, ki so bile izdane izvajalcem usposabljanja na podlagi
345. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 –
uradno prečiščeno besedilo in 65/20), se štejejo za skladne s
tem zakonom.
(2) Odločbe o podelitvi pooblastila za izdajanje energetskih izkaznic, ki so bile izdane izdajateljem energetskih izkaznic
na podlagi 339. člena Energetskega zakona (Uradni list RS,
št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo in 65/20), se štejejo za
skladne s tem zakonom.
(3) Licence neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic, licence neodvisnih strokovnjakov za preglede
klimatskih sistemov in licence neodvisnih strokovnjakov za
preglede ogrevalnih sistemov, ki so bile izdane na podlagi
341. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 –
uradno prečiščeno besedilo in 65/20), se štejejo za skladne s
tem zakonom.
89. člen
(prehodno obdobje za izvajalce energetskega svetovanja)
Izvajalci energetskega svetovanja iz 57. člena tega zakona, ki na dan uveljavitve tega zakona izvajajo svetovanje,
morajo pridobiti licenco neodvisnega strokovnjaka za izdelavo
energetskih izkaznic iz druge alineje prvega odstavka 57. člena
tega zakona do 1. januarja 2024.
90. člen
(obvezna uporaba obnovljivih virov energije, soproizvodnje
in odvečne toplote v sistemih daljinskega ogrevanja)
Distributerji toplote iz sistemov daljinskega ogrevanja
ali daljinskega hlajenja morajo obveznost iz prvega odstavka
50. člena tega zakona izpolniti do 31. decembra 2025.
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91. člen
(prekrškovni, inšpekcijski in upravni postopki v teku)
Prekrškovni, inšpekcijski in upravni postopki v zadevah
s področja tega zakona, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega
zakona, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
92. člen
(izvršilni predpisi)
Izvršilni predpisi iz drugega odstavka 14. člena, šestega
odstavka 28. člena, desetega odstavka 35. člena, enajstega
odstavka 36. člena, tretjega odstavka 37. člena, osmega odstavka 40. člena glede neodvisnih strokovnjakov za preglede
ogrevalnih sistemov ter iz drugega odstavka 53. člena tega
zakona se izdajo v enem letu od uveljavitve tega zakona.
93. člen
(prenehanje uporabe)
Z uveljavitvijo tega zakona se preneha uporabljati Pravilnik o metodologiji izdelave in vsebini študije izvedljivosti
alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo (Uradni list
RS, št. 35/08 in 17/14 – EZ-1), razen v postopkih za pridobitev
gradbenega dovoljenja za nove stavbe iz 85. člena tega zakona, v katerih se uporablja do dokončanja teh postopkov.
94. člen
(podaljšanje veljavnosti)
(1) Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda (Uradni list RS, št. 41/16), izdan na podlagi
drugega odstavka 354. člena Energetskega zakona (Uradni
list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo in 65/20), še
naprej velja kot predpis, izdan na podlagi sedmega odstavka
16. člena tega zakona.
(2) Uredba o tehničnih zahtevah za okoljsko primerno
zasnovo proizvodov, povezanih z energijo (Uradni list RS,
št. 76/14), izdana na podlagi sedmega odstavka 327. člena
Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo in 65/20), še naprej velja kot predpis, izdan na
podlagi sedmega odstavka 47. člena tega zakona.
(3) Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za
toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi
deli (Uradni list RS, št. 82/15 in 61/16), izdan na podlagi tretjega odstavka 357. člena Energetskega zakona (Uradni list RS,
št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo in 65/20), še naprej
velja kot predpis, izdan na podlagi šestega odstavka 19. člena
tega zakona.
(4) Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc
neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov (Uradni list RS, št. 18/16), izdan na podlagi sedmega odstavka 341. člena ter za izvajanje drugega in petega odstavka
341. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 –
uradno prečiščeno besedilo in 65/20), še naprej velja kot predpis, izdan na podlagi osmega odstavka 40. člena tega zakona.
(5) Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc
neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic
(Uradni list RS, št. 30/18), izdan na podlagi sedmega odstavka
341. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 –
uradno prečiščeno besedilo in 65/20), še naprej velja kot predpis, izdan na podlagi osmega odstavka 40. člena tega zakona.
(6) Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Uradni list RS, št. 92/14 in 47/19), izdan
na podlagi osmega odstavka 333. člena, četrtega odstavka
336. člena, šestega odstavka 347. člena in za izvrševanje
četrtega odstavka 333. člena Energetskega zakona (Uradni
list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo in 65/20), še
naprej velja kot predpis, izdan na podlagi tretjega odstavka
32. člena tega zakona.
(7) Pravilnik o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije
(Uradni list RS, št. 52/16 in 59/16 – popr.), izdan na podlagi
prvega in tretjega odstavka 316. člena Energetskega zakona
na (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo in
65/20), še naprej velja kot predpis, izdan na podlagi prvega in
četrtega odstavka 7. člena tega zakona.

Stran

6724 /

Št.

158 / 2. 11. 2020

(8) Uredba o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list
RS, št. 96/14), izdana na podlagi tretjega odstavka 317. člena,
tretjega in četrtega odstavka 318. člena ter drugega odstavka
319. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19
– uradno prečiščeno besedilo in 65/20), še naprej velja kot
predpis, izdan na podlagi četrtega odstavka 8. člena, osmega
odstavka 10. člena in drugega odstavka 11. člena tega zakona.
(9) Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije
(Uradni list RS, št. 67/15 in 14/17), izdan na podlagi 320. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno
prečiščeno besedilo in 65/20) in drugega odstavka 8. člena
Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS,
št. 96/14), še naprej velja kot prepis, izdan na podlagi 12. člena
tega zakona.
(10) Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju
(Uradni list RS, št. 52/16), izdana na podlagi 324. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno
besedilo in 65/20), še naprej velja kot predpis, izdan na podlagi
šestega odstavka 15. člena tega zakona.
(11) Pravilnik o izdelavi analize stroškov in koristi za uporabo soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom ter učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje (Uradni list
RS, št. 6/19), izdan na podlagi četrtega odstavka 360. člena in
drugega odstavka 364. člena Energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo in 65/20), še naprej
velja kot predpis, izdan na podlagi četrtega odstavka 51. člena
in drugega odstavka 54. člena tega zakona.
(12) Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci (Uradni list RS,
št. 22/16 in 24/16 – popr.), izdan na podlagi drugega odstavka
32. člena, drugega odstavka 329. člena in tretjega odstavka
382. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 –
uradno prečiščeno besedilo in 65/20), še naprej velja kot predpis, izdan na podlagi drugega odstavka 49. člena tega zakona.
(13) Predpisa iz osmega in desetega odstavka tega člena se
uskladita s tem zakonom v enem letu od uveljavitve tega zakona.
95. člen
(podaljšanje uporabe)
Do uveljavitve predpisov iz drugega odstavka 53. člena
in desetega odstavka 35. člena tega zakona se še naprej
uporabljata Uredba o določanju količine električne energije, ki
je proizvedena v soproizvodnji toplote in električne energije z
visokim izkoristkom ter določanju izkoristka pretvorbe energije
biomase (Uradni list RS, št. 37/09 in 17/14 – EZ-1) in Pravilnik
o rednih pregledih klimatskih sistemov (Uradni list RS, št. 26/08
in 17/14 – EZ-1).
96. člen
(prenehanje veljavnosti dela zakona)
V Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno
prečiščeno besedilo in 65/20):
1. v 2. členu:
– v prvem odstavku prenehajo veljati peta, šesta in sedma
alineja,
– se v drugem odstavku v šesti alineji vejica nadomesti s
piko in preneha veljati sedma alineja,
2. v 4. členu prenehajo veljati 11., 12., 29., 30., 31., 37.
in 38. točka,
3. se v 31. členu v tretjem odstavku besedilo »343. člen
tega zakona« nadomesti z besedilom »42. člen Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20)«,
4. v 170. členu v prvem odstavku preneha veljati zadnji
stavek,
5. preneha veljati 174. člen,
6. v naslovu petega dela zakona preneha veljati besedilo
»ENERGETSKA UČINKOVITOST IN«,
7. v 312. členu preneha veljati besedilo »energetske
učinkovitosti in«,
8. v 313. členu:
– v prvem odstavku prenehajo veljati 3., 4., 7., 8., 9., 10.,
13., 14., 15., 16., 19.a, 20., 21., 21.a, 22., 26., 28., 30., 31., 32.,
33., 35., 36., 39., 42., 43., 45., 46., 47., 48. in 50. do 55. točka,
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– v 41. točki preneha veljati besedilo »energetsko učinkovitost ali«,
9. v naslovu II. poglavja petega dela zakona preneha
veljati besedilo »ENERGETSKA UČINKOVITOST IN«,
10. v 314. členu:
– v naslovu in v tretjem odstavku preneha veljati besedilo
»energetske učinkovitosti in«,
– v prvem odstavku preneha veljati besedilo »ukrepov
energetske učinkovitosti in«,
– preneha veljati drugi odstavek,
11. v 315. členu:
– v naslovu preneha veljati besedilo »učinkovite rabe in«,
– v prvem odstavku preneha veljati besedilo »ukrepov
učinkovite rabe energije in«,
– se v drugem odstavku besedilo »iz prvega odstavka
316. člena tega zakona« nadomesti z besedilom »četrtega
odstavka 7. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list
RS, št. 158/20)«,
12. v 315.a členu se v devetem odstavku besedilo
»317. člena tega zakona« nadomesti z besedilom »8. člena
Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20)«,
13. prenehajo veljati 316., 317., 318. in 319. člen,
14. v 320. členu preneha veljati besedilo »energijske
učinkovitosti in«,
15. prenehajo veljati 321., 322. in 324. člen,
16. prenehajo veljati III. poglavje: ENERGETSKA UČINKOVITOST, 1. oddelek: Zahteve za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo ter 327. člen, 2. oddelek: Energijsko označevanje proizvodov ter 328. in 329. člen,
3. oddelek: Energetska učinkovitost stavb ter 330., 331., 332.,
333., 334., 335., 336., 337., 338., 339., 340., 341., 342., 343.,
344., 345., 346., 347., 348., 349., in 350. člen,
17. v naslovu IV. poglavja petega dela zakona prenehajo
veljati besedilo »INFORMIRANJE, OZAVEŠČANJE,« ter 351.,
352., 353., 354., 355., 356., 357. in 358. člen,
18. prenehajo veljati 360., 362., 363. in 364. člen,
19. se v 367. členu v drugem odstavku v tretji in četrti
alineji besedilo »363. člena tega zakona« nadomesti z besedilom »53. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list
RS, št. 158/20)«,
20. se v 376. členu v drugem odstavku besedilo »351. člena tega zakona« nadomesti z besedilom »55. člena Zakona o
učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20)«,
21. v 451. členu:
– v prvem odstavku preneha veljati besedilo »oziroma
pristojni inšpekciji iz drugega in tretjega odstavka tega člena«,
– prenehata veljati drugi in tretji odstavek,
22. prenehata veljati 460. in 461. člen,
23. v 493. členu:
– v prvem odstavku v prvi alineji preneha veljati besedilo
»317. in«, podpičje se nadomesti s piko ter preneha veljati
druga alineja,
– v četrtem odstavku preneha veljati prva do peta alineja,
– v sedmem odstavku preneha veljati besedilo »ali sedme«,
– prenehajo veljati osmi do enaindvajseti odstavek,
24. preneha veljati 494. člen.
97. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o varstvu okolja (ZVO-1J)

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 varstvu okolja
(ZVO-1J)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o varstvu okolja (ZVO-1J), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. oktobra 2020.
Št. 003-02-8/2020-6
Ljubljana, dne 29. oktobra 2020
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
VARSTVU OKOLJA (ZVO-1J)
1. člen
V Zakonu o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US,
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 –
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17
– GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) se v 1. členu v
drugem odstavku za 15. točko doda nova 16. točka, ki se glasi:
»16. Direktiva (EU) 2018/410 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 14. marca 2018 o spremembi Direktive 2003/87/ES
za krepitev stroškovno učinkovitega zmanjšanja emisij in nizkoogljičnih naložb ter Sklepa (EU) 2015/1814 (UL L št. 76 z dne
19. 3. 2018, str. 3).«.

glasi:

2. člen
V 3. členu se besedilo točke 5.3. spremeni tako, da se

»5.3. Komunalni odpadki so mešani odpadki in ločeno
zbrani odpadki iz gospodinjstev, ki vključujejo papir in karton,
steklo, kovine, plastiko, biološke odpadke, les, tekstil, embalažo, odpadno električno in elektronsko opremo, odpadne baterije ter akumulatorje in kosovne odpadke, vključno z vzmetnicami in pohištvom, ter mešani odpadki in ločeno zbrani odpadki iz
drugih virov, kadar so po naravi in sestavi podobni odpadkom iz
gospodinjstev. Komunalni odpadki niso odpadki iz proizvodnje,
kmetijstva, gozdarstva, ribištva, greznic, kanalizacije in čiščenja
odplak, vključno z blatom iz čistilnih naprav, izrabljena vozila ter
gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov. Ta opredelitev
ne posega v razdelitev pristojnosti za ravnanje z odpadki med
izvajalci javnih služb in drugimi osebami, ki ravnajo z odpadki.«.
Za točko 5.5. se doda nova točka 5.6., ki se glasi:
»5.6. Sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti (v nadaljnjem besedilu: sistem PRO) je sklop predpisanih ukrepov, ki
zagotavljajo, da proizvajalci določenih izdelkov nosijo finančno
ali finančno in organizacijsko odgovornost za ravnanje v fazi
odpadkov, ki nastanejo iz izdelkov.«.
V točki 8.5. se besedilo »Sklepom Komisije z dne
27. aprila 2011 o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije v skladu s
členom 10a Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in
Sveta (UL L št. 130 z dne 17. 5. 2011, stran 1), zadnjič spremenjenim s Sklepom Komisije z dne 17. avgusta 2012 o spremembi sklepov 2010/2/EU in 2011/278/EU v zvezi s sektorji
in deli sektorjev, ki veljajo za izpostavljene visokemu tveganju
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premestitve emisij CO2 (UL L št. 241 z dne 7. 9. 2012, stran
52), (v nadaljnjem besedilu: Sklep 278/2011/EU)« nadomesti z
besedilom »predpisom EU, ki ureja brezplačno dodelitev pravic
do emisije«.
3. člen
V 20. členu se črta sedmi odstavek.
Dosedanja osmi in deveti odstavek postaneta sedmi in
osmi odstavek.
Za osmim odstavkom se dodajo novi deveti do petnajsti
odstavek, ki se glasijo:
»(9) Za izdelke, za katere velja proizvajalčeva razširjena odgovornost (v nadaljnjem besedilu: izdelki PRO), morajo
pravne ali fizične osebe, ki v okviru dejavnosti razvijajo, izdelujejo, predelujejo, obdelujejo, prodajajo ali uvažajo izdelke
PRO (v nadaljnjem besedilu: proizvajalci izdelkov) v skladu s
tem zakonom zagotavljati obveznosti proizvajalčeve razširjene
odgovornosti (v nadaljnjem besedilu: obveznosti PRO):
1. takšno ravnanje z izdelki PRO, da se spodbujata njihova ponovna uporaba in preprečevanje odpadkov,
2. takšno ravnanje z vsemi odpadki, ki na območju Republike Slovenije nastanejo iz izdelkov PRO, da se spodbujajo
recikliranje in drugi postopki predelave odpadkov,
3. delno ali celotno financiranje ravnanja z odpadki, ki na
območju Republike Slovenije nastanejo iz izdelkov PRO.
(10) Proizvajalec izdelkov lahko svoje obveznosti glede
ravnanja z odpadki, ki nastanejo iz izdelkov PRO, in glede
financiranja tega ravnanja izpolnjuje:
1. sam (v nadaljnjem besedilu: samostojno izpolnjevanje
obveznosti PRO) ali
2. skupaj z drugimi proizvajalci izdelkov (v nadaljnjem
besedilu: skupno izpolnjevanje obveznosti PRO), tako da za
to pooblasti združenje proizvajalcev izdelkov ali drugo gospodarsko družbo.
(11) Vlada ob upoštevanju tehnične izvedljivosti in ekonomske upravičenosti sistema PRO, vplivov na okolje, družbo
in na zdravje ljudi ter delovanja notranjega trga EU, predpiše
izdelke PRO in proizvajalce takšnih izdelkov. Vlada predpiše
tudi obveznosti proizvajalca izdelkov in združenja proizvajalcev
izdelkov ali druge gospodarske družbe iz prejšnjega odstavka
za izpolnitev obveznosti PRO, ki se nanašajo na:
1. prevzem rabljenih izdelkov PRO in zagotavljanje predpisanega ravnanja z njimi,
2. cilje, ki jih morajo dosegati pri izpolnjevanju obveznosti
ravnanja z odpadki, ki nastanejo iz izdelkov PRO,
3. način in pogoje za samostojno ali skupno izpolnjevanje
obveznosti PRO ter obseg obveznosti posameznega proizvajalca, ki samostojno ali skupno izpolnjuje obveznosti PRO,
4. načine, zahteve ter tehnične in organizacijske ukrepe
za ravnanje z odpadki, ki nastanejo po uporabi izdelkov PRO,
5. obseg in vrste stroškov, povezanih z obveznostmi ravnanja z odpadki, ki nastanejo iz izdelkov PRO,
6. vzpostavitev in zagotavljanje informacijskega sistema
za spremljanje izvajanja obveznosti PRO,
7. obveščanje in seznanjanje javnosti z možnostmi ponovne uporabe izdelkov PRO in možnostmi recikliranja ter
drugih načinov postopkov predelave odpadkov, ki nastanejo
iz izdelkov PRO,
8. vodenje evidenc in poročanje ministrstvu o izdelkih
PRO,
9. poročanje ministrstvu o samostojnem ali skupnem izpolnjevanju obveznosti PRO.
(12) Združenje proizvajalcev izdelkov ali druga gospodarska družba iz desetega odstavka tega člena zagotavlja v
svojem imenu in za račun teh proizvajalcev prevzemanje in
ravnanje z vsemi odpadki, ki na območju Republike Slovenije
nastanejo iz izdelkov PRO.
(13) Če proizvajalci izdelkov za izpolnjevanje svojih obveznosti PRO pooblastijo več združenj proizvajalcev ali drugih
gospodarskih družb, posamezno združenje proizvajalcev ali
gospodarska družba zagotavlja ravnanje z odpadki za delež
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odpadkov, ki je enak količniku med maso izdelkov PRO, ki so
jih dali na trg v Republiki Sloveniji proizvajalci izdelkov, ki so
za izpolnjevanje svojih obveznosti glede ravnanja z odpadki,
nastalimi iz izdelkov PRO, pooblastili to združenje proizvajalcev
ali gospodarsko družbo, in maso izdelkov PRO, ki so jih dali na
trg v Republiki Sloveniji vsi proizvajalci, ki skupno izpolnjujejo
obveznosti PRO.
(14) Za določitev deležev odpadkov iz prejšnjega odstavka vlada predpiše podatke, njihov vir in metodologijo za izračun
deležev, pristojni organ za določitev deležev, način in pogostost
objave deležev ter obdobje, za katero se deleži določijo. Za
pravilnost in točnost podatkov, posredovanih ministrstvu ali
drugemu organu, pristojnemu za evidenco, ki je vir podatkov
iz prejšnjega stavka, odgovarja oseba, ki je te podatke dolžna
posredovati.
(15) Če združenje proizvajalcev ali druga gospodarska
družba v določenem obdobju ne izpolni obveznosti iz dvanajstega odstavka tega člena, so za izpolnitev teh obveznosti
subsidiarno finančno odgovorni proizvajalci, ki so za skupno
izpolnjevanje obveznosti pooblastili to združenje ali družbo, pri
čemer posamezni proizvajalec krije stroške ravnanja za delež
odpadkov, ki je enak količniku med maso izdelkov PRO, ki jih
je ta v določenem obdobju dal na trg v Republiki Sloveniji, in
maso takšnih proizvodov, ki so jih v istem obdobju dali na trg v
Republiki Sloveniji vsi proizvajalci, s katerimi skupno izpolnjuje
obveznosti PRO.«.
Dosedanji deseti odstavek se črta.
4. člen
V 101.a členu se za osmim odstavkom dodajo novi deveti
do enajsti odstavek, ki se glasijo:
»(9) Ne glede na prvi odstavek tega člena, lahko vlada v
predpisu iz 17. člena tega zakona določi, da obratovalni monitoring izvaja oseba, ki ni vpisana v evidenco iz prvega odstavka
tega člena, če gre za:
1. trajne ali dnevne meritve emisije snovi in toplote v vode
iz zaključkov v BAT,
2. trajne meritve pretoka, meritve pH vrednosti ali temperature,
3. meritve hrupa zaradi uporabe zvočnih naprav,
4. trajne meritve stanja okolja ali
5. meritve komunalne odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav manjše zmogljivosti.
(10) Če predpis iz 17. člena tega zakona temelji tudi na
4. ali 5. točki prejšnjega odstavka, vlada v njem določi tudi
vrste trajnih meritev iz 4. točke oziroma zmogljivost naprave iz
5. točke prejšnjega odstavka.
(11) Če vlada v skladu z devetim odstavkom tega člena
določi, da obratovalni monitoring izvaja oseba, ki ni vpisana v
evidenco iz prvega odstavka tega člena, minister v predpisu
iz osmega odstavka tega člena določi tudi zahteve v zvezi z
merilno opremo in preverjanjem skladnosti tako opravljenih
meritev.«.
5. člen
V VI. poglavju se v naslovu 4. oddelka, v naslovu in prvem
odstavku 117. člena beseda »Skupnosti« nadomesti z besedo
»EU«.
6. člen
V 118. členu se v drugem odstavku 2. točka črta, dosedanje 3. do 6. točka pa postanejo 2. do 5. točka.
7. člen
V 119. členu se v tretjem odstavku 2. točka spremeni
tako, da se glasi:
»2. nazivno vhodno toplotno moč oziroma zmogljivost
naprave,«.
V tretjem odstavku se v 6. točki besedilo »nacionalnemu
administratorju« nadomesti z besedilom »v register Unije«.
Četrti odstavek se črta.
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Dosedanji peti odstavek, ki postane četrti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ministrstvo pošlje dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov tudi pristojni inšpekciji in nacionalnemu administratorju iz tretjega odstavka 132. člena tega zakona.«.
8. člen
V 120. členu se v prvem odstavku besedilo »v skladu s
Sklepom 278/2011/EU« črta.
V četrtem odstavku se beseda »tretjega« nadomesti z
besedo »drugega«.
V petem odstavku se besedilo »firme ali sedeža« črta.
Šesti odstavek se črta.
Dosedanji sedmi odstavek, ki postane šesti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(6) Ministrstvo pošlje odločbo iz tretjega in petega odstavka tega člena tudi pristojni inšpekciji in nacionalnemu administratorju iz tretjega odstavka 132. člena tega zakona.«.
9. člen
Naslov 121. člena se spremeni tako, da se glasi: »(prenehanje delovanja naprave)«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravljavec mora ministrstvo pisno obvestiti o prenehanju delovanja naprave v skladu s predpisom EU iz 8.5. točke 3. člena tega zakona, kar dokazuje s potrdilom o oddani
pošiljki.«.
V drugem odstavku se beseda »primerih« nadomesti z
besedo »primeru«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ministrstvo pošlje odločbo iz prejšnjega odstavka tudi
pristojni inšpekciji in nacionalnemu administratorju iz tretjega
odstavka 132. člena tega zakona.«.
10. člen
122. člen se spremeni tako, da se glasi:
»122. člen
(odvzem dovoljenja)
(1) Ministrstvo dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov odvzame, če upravljavec ne izpolnjuje zahtev iz 4. točke
tretjega odstavka 119. člena tega zakona, če ne plača penalov
v skladu s 136. členom tega zakona ali če je upravljavec izvedel
spremembo naprave, ki v skladu s 120. členom tega zakona
vpliva na vsebino dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov,
vendar o tem ni obvestil ministrstva na način iz prvega odstavka 120. člena tega zakona.
(2) Upravljavcu naprave, ki mu je bilo odvzeto dovoljenje
za izpuščanje toplogrednih plinov, ministrstvo ne izda dovoljenja iz 118. člena tega zakona v petih letih od pravnomočnosti
odločbe iz prejšnjega odstavka.
(3) Za napravo, za katero je bilo upravljavcu naprave odvzeto dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov, ministrstvo
ne izda dovoljenja iz 118. člena tega zakona v petih letih od
pravnomočnosti odločbe iz prvega odstavka tega člena.
(4) Ministrstvo pošlje odločbo iz prvega odstavka tega
člena tudi pristojni inšpekciji in nacionalnemu administratorju
iz tretjega odstavka 132. člena tega zakona.«.
11. člen
V 122.a členu se v prvem odstavku besedilo »skladno z
določbo petega« nadomesti z besedilom »v skladu z določbo
prvega«.
V drugem odstavku se beseda »pripravil« nadomesti z
besedilom »poslal ministrstvu«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Oseba iz prvega odstavka tega člena mora poslati
poročilo iz prvega odstavka tega člena skupaj s poročilom o
preverjanju iz drugega odstavka 134. člena tega zakona ministrstvu najpozneje v treh mesecih od pravnomočnosti odločbe
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iz drugega odstavka 121. člena tega zakona ali prvega odstavka 122. člena tega zakona.«.
12. člen
V 125. členu se v prvem odstavku besedilo »enakim
potencialom globalnega ogrevanja ozračja« nadomesti z besedilom »ekvivalentnim potencialom globalnega segrevanja
ozračja«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) Vsakdo je lahko imetnik emisijskega kupona v skladu
s tem zakonom in predpisi EU, ki urejajo sistem trgovanja.«.
13. člen
126. člen se spremeni tako, da se glasi:
»126. člen
(dodelitev emisijskih kuponov)
(1) Upravljavcem naprav za proizvodnjo električne energije in naprav za zajem, prenos ali shranjevanje ogljikovega dioksida se od leta 2013 emisijski kuponi ne dodelijo brezplačno.
(2) Upravljavcem naprav, ki niso navedeni v prejšnjem
odstavku, se od leta 2013 del emisijskih kuponov brezplačno
dodeli v skladu s predpisom EU iz 8.5. točke 3. člena tega
zakona. Brezplačno se, v skladu s predpisom EU iz 8.5. točke
3. člena tega zakona, od leta 2013 emisijski kuponi dodelijo
tudi za daljinsko ogrevanje in za naprave za soproizvodnjo z
visokim izkoristkom, ki ustrezajo merilom visoke učinkovitosti
v skladu z zakonom, ki ureja energetiko.
(3) Upravljavci naprav iz prejšnjega odstavka so za leto
2013 upravičeni do 80 odstotkov količine emisijskih kuponov,
izračunane v skladu s predpisom EU iz 8.5. točke 3. člena tega
zakona in odobrene v skladu z določbami 126.a člena tega
zakona. Ta količina se vsako leto zmanjša za enak znesek
tako, da v letu 2020 doseže 30 odstotkov količine emisijskih
kuponov, izračunane v skladu s predpisom EU iz 8.5. točke
3. člena tega zakona. Brezplačna dodelitev emisijskih kuponov
se po letu 2026 zmanjšuje v enakih deležih tako, da leta 2030
ni več brezplačnih dodelitev emisijskih kuponov, razen za daljinsko ogrevanje.
(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka so upravljavci naprav iz sektorjev ali delov sektorjev v skladu s predpisom EU, ki določa seznam sektorjev in delov sektorjev, ki
veljajo za izpostavljene tveganju premestitve emisij CO2, do
leta 2030 upravičeni do brezplačne dodelitve 100 odstotkov
količine emisijskih kuponov, izračunane v skladu s predpisom
EU iz 8.5. točke 3. člena tega zakona.«.
14. člen
126.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»126.a člen
(seznam naprav in upravljavcev)
(1) Ministrstvo na podlagi vloge upravljavca naprave v
skladu s predpisom EU iz 8.5. točke 3. člena tega zakona za
obdobje petih let, ki se začne leta 2021, in vsako nadaljnje
petletno obdobje pripravi seznam naprav in upravljavcev, ki
imajo pravnomočno dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov v skladu s 118. členom ali 126.b členom tega zakona (v
nadaljnjem besedilu: seznam naprav), in ga do 30. septembra
dve leti pred začetkom tega obdobja predloži Evropski komisiji.
(2) Ministrstvo skupaj s seznamom naprav predloži Evropski komisiji tudi seznam naprav in upravljavcev, ki se v skladu s
126.c členom tega zakona želijo izključiti iz sistema trgovanja,
ter predlog enakovrednih ukrepov, ki jih morajo ti izvajati za
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov.
(3) Seznam naprav vsebuje tudi količino emisijskih kuponov, brezplačno dodeljenih upravljavcem naprav za petletno
obdobje iz prvega odstavka tega člena, in sorazmerni delež
emisijskih kuponov za posamezno koledarsko leto v navede-
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nem obdobju, izračunana v skladu s predpisom EU iz 8.5. točke
3. člena tega zakona.
(4) Ministrstvo v skladu s predpisom EU iz 8.5. točke
3. člena tega zakona upošteva zahteve Evropske komisije
glede vključitve naprav na seznam naprav in izračuna končno
brezplačno dodeljeno količino emisijskih kuponov v skladu s
predpisom EU iz 8.5. točke 3. člena tega zakona za posamezno
obdobje.
(5) Ministrstvo na spletni strani objavi seznam naprav in
končno brezplačno dodeljeno količino emisijskih kuponov iz
prejšnjega odstavka.
(6) Ministrstvo upravljavcu naprave, ki je na seznamu
iz prejšnjega odstavka, z odločbo dodeli celotno brezplačno
količino emisijskih kuponov, ki mu pripada za določeno obdobje in dodeljene letne brezplačne količine emisijskih kuponov.
Odločba vsebuje tudi seznam podnaprav s preteklimi ravnmi
dejavnosti v skladu s predpisom EU iz 8.5. točke 3. člena tega
zakona. Pritožba zoper odločbo ne zadrži izvršitve.
(7) Ob spremembi dovoljenja za izpuščanje toplogrednih
plinov zaradi spremembe upravljavca v skladu s petim odstavkom 120. člena tega zakona ministrstvo po uradni dolžnosti v
tem delu spremeni tudi odločbo iz prejšnjega odstavka.
(8) Ministrstvo pred začetkom vsakega petletnega obdobja iz prvega odstavka tega člena najpozneje štiri mesece
pred rokom iz prvega odstavka tega člena objavi predlog enakovrednih ukrepov iz drugega odstavka tega člena in omogoči
javnosti dajanje pripomb v 30 dneh od javne objave.
(9) Ministrstvo pošlje odločbo iz šestega ali iz sedmega
odstavka tega člena tudi nacionalnemu administratorju iz tretjega odstavka 132. člena tega zakona.«.
15. člen
126.b člen se spremeni tako, da se glasi:
»126.b člen
(vključitev drugih naprav, dejavnosti in toplogrednih plinov
v sistem trgovanja)
(1) Vlada lahko v predpis iz četrtega odstavka 118. člena
tega zakona v sistem trgovanja vključi še druge naprave, dejavnosti in toplogredne pline, pri čemer upošteva zlasti:
1. učinke na notranji trg EU,
2. mogočo ogroženost konkurenčnosti,
3. celovitost okoljskih učinkov,
4. zanesljivost načrtovanega monitoringa emisij toplogrednih plinov in
5. zanesljivost poročanja o emisijah toplogrednih plinov.
(2) Ministrstvo naprave, dejavnosti in toplogredne pline iz
prejšnjega odstavka vključi v sistem trgovanja v skladu s tem
zakonom, če je vključitev odobrila Evropska komisija.«.
16. člen
126.c člen se spremeni tako, da se glasi:
»126.c člen
(izključitev iz sistema trgovanja)
(1) Upravljavec naprave se lahko pred začetkom vsakega
petletnega obdobja iz prvega odstavka 126.a člena tega zakona odloči, da se izključi iz sistema trgovanja, če so emisije iz
naprave v poročilih o emisijah toplogrednih plinov iz drugega
odstavka 133. člena tega zakona v treh zaporednih letih pred
rokom iz prvega odstavka 126.a člena tega zakona bile manjše
od 25.000 ton ekvivalenta ogljikovega dioksida in je med opravljanjem dejavnosti izgorevanja goriva v treh zaporednih letih
pred rokom iz prvega odstavka 126.a člena tega zakona imela
naprava nazivno vhodno toplotno moč pod 35 MW brez emisij
iz biomase (v nadaljnjem besedilu: mala naprava).
(2) Ministrstvo upravljavcu naprave, ki je kot mala naprava
vključena na seznam naprav iz petega odstavka 126.a člena
tega zakona, po uradni dolžnosti nadomesti dovoljenje za
izpuščanje toplogrednih plinov z novim dovoljenjem za izpušča-
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nje toplogrednih plinov in jo izključi iz sistema trgovanja, prej
veljavno dovoljenje pa preneha veljati z začetkom obdobja s
seznama naprav iz petega odstavka 126.a člena tega zakona.
(3) Novo dovoljenje iz prejšnjega odstavka vsebuje poleg
sestavin iz 1., 2. in 3. točke tretjega odstavka 119. člena tega
zakona načrt monitoringa in način poročanja v skladu s predpisom iz trinajstega odstavka tega člena ter obveznost izvajanja
enakovrednih ukrepov za zmanjševanje emisij toplogrednih
plinov v skladu s predpisom iz četrtega odstavka 112. člena
tega zakona.
(4) Upravljavec male naprave mora ministrstvu poslati
poročilo o emisijah toplogrednih plinov najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto, ministrstvo pa ga pregleda v
skladu s predpisom iz trinajstega odstavka tega člena.
(5) Če ministrstvo med pregledom poročila o emisijah
toplogrednih plinov iz prejšnjega odstavka ugotovi, da so podatki iz poročila o emisijah toplogrednih plinov napačni, količino
emisij toplogrednih plinov ugotovi z odločbo. Pritožba zoper
odločbo ne zadrži njene izvršitve.
(6) Upravljavec naprave, ki je kot mala naprava na seznamu naprav iz petega odstavka 126.a člena tega zakona, mora
predati emisijske kupone v skladu s 135. členom tega zakona
za obdobje, v katerem je bil vključen v sistem trgovanja.
(7) Če ministrstvo na podlagi poročila iz četrtega odstavka tega člena ali drugih podatkov v tekočem letu ugotovi, da
je mala naprava v preteklem letu izpustila 25.000 ton ali več
ekvivalenta ogljikovega dioksida brez emisij iz biomase, jo z
začetkom naslednjega koledarskega leta znova vključi v sistem
trgovanja.
(8) Ministrstvo znova vključi upravljavca male naprave
v sistem trgovanja tako, da mu izda dovoljenje za izpuščanje
toplogrednih plinov iz prvega odstavka 119. člena tega zakona,
s katerim nadomesti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih
plinov iz drugega odstavka tega člena, to pa preneha veljati
z začetkom koledarskega leta, ki sledi letu ugotovitve iz prejšnjega odstavka.
(9) Upravljavec male naprave mora izpolniti obveznosti
izvajanja enakovrednih ukrepov iz tretjega odstavka tega člena
tudi za leto, ki sledi letu, ko je naprava izpustila 25.000 ton ali
več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez emisij iz biomase.
(10) Za upravljavca male naprave se glede spremembe,
povezane z napravo in prenehanjem delovanja naprave, odvzema dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov, izpolnitve
obveznosti pri prenehanju ali odvzemu dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov in spremembe monitoringa smiselno
uporabljajo določbe 120., 121., 122., 122.a, 133.a člena tega
zakona in predpisa iz trinajstega odstavka tega člena.
(11) Ministrstvo pred začetkom vsakega petletnega obdobja iz prvega odstavka 126.a člena tega zakona najpozneje
30 dni pred rokom iz prvega odstavka 126.a člena tega zakona
objavi seznam naprav in upravljavcev iz prvega odstavka tega
člena na spletni strani in omogoči javnosti dajanje pripomb v
30 dneh od javne objave.
(12) Če Evropska komisija v šestih mesecih od prejema
seznama naprav in upravljavcev iz drugega odstavka 126.a člena tega zakona temu seznamu ne nasprotuje, se šteje, da so te
naprave izključene iz sistema trgovanja za obdobje iz prvega
odstavka 126.a člena tega zakona.
(13) Vlada predpiše način izvajanja monitoringa, priprave
poročila in poročanja ter način in pogostost pregledovanja
poročila iz četrtega odstavka tega člena.
(14) Ministrstvo pošlje dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov iz drugega ali osmega odstavka tega člena ali
odločbo iz desetega odstavka tega člena tudi pristojni inšpekciji
in nacionalnemu administratorju iz tretjega odstavka 132. člena
tega zakona.
(15) Ministrstvo pošlje odločbo iz petega odstavka tega
člena tudi nacionalnemu administratorju iz tretjega odstavka
132. člena tega zakona.«.
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17. člen
126.d člen se spremeni tako, da se glasi:
»126.d člen
(sprememba dodeljene količine emisijskih kuponov)
(1) Ministrstvo z odločbo spremeni dodeljeno količino
emisijskih kuponov iz šestega odstavka 126.a člena tega zakona upravljavcu naprave v skladu s predpisom EU, ki ureja
spreminjanje dodeljene količine. Pritožba zoper odločbo ne
zadrži njene izvršitve.
(2) Ministrstvo pošlje odločbo iz prejšnjega odstavka tudi
nacionalnemu administratorju iz tretjega odstavka 132. člena
tega zakona.«.
18. člen
126.e člen se spremeni tako, da se glasi:
»126.e člen
(dodelitev emisijskih kuponov za nove naprave)
(1) Upravljavec nove naprave iz drugega odstavka tega
člena je upravičen do brezplačne dodelitve emisijskih kuponov
v skladu s predpisom EU iz 8.5. točke 3. člena tega zakona,
razen za zgorevanje goriva zaradi proizvodnje električne energije.
(2) Za upravljavca nove naprave v vsakem petletnem
obdobju iz prvega odstavka 126.a člena tega zakona se šteje
upravljavec naprave, v kateri se opravlja ena ali več dejavnosti,
določenih v predpisu iz četrtega odstavka 118. člena tega zakona, upravljavec pa je dovoljenje za izpuščanje toplogrednih
plinov prvič pridobil v obdobju, ki se začne tri mesece pred
rokom iz prvega odstavka 126.a člena tega zakona in konča tri
mesece pred rokom za predložitev seznama naprav Evropski
komisiji za naslednje petletno obdobje.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za upravljavca nove naprave ne štejeta upravljavec, ki je s pravnim
poslom pridobil obstoječo napravo ali njen del, in upravljavec,
ki mu je bilo dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov spremenjeno v skladu z določbo petega odstavka 120. člena tega
zakona.
(4) Ministrstvo na podlagi vloge za brezplačno dodelitev
emisijskih kuponov za nove naprave v skladu s predpisom EU
iz 8.5. točke 3. člena tega zakona upravljavcu nove naprave
iz drugega odstavka tega člena izračuna dodeljeno količino
brezplačnih emisijskih kuponov v skladu s predpisom EU iz
8.5. točke 3. člena tega zakona in jo predloži Evropski komisiji.
(5) Ministrstvo upošteva zahteve Evropske komisije in
upravljavcu nove naprave iz drugega odstavka tega člena izračuna končno brezplačno dodeljeno količino emisijskih kuponov
v skladu s predpisom EU iz 8.5. točke 3. člena tega zakona.
(6) Ministrstvo z odločbo brezplačno dodeli količino emisijskih kuponov iz prejšnjega odstavka upravljavcu nove naprave
iz drugega odstavka tega člena. Odločba vsebuje tudi seznam
podnaprav z ravnmi dejavnosti v skladu s predpisom EU iz
8.5. točke 3. člena tega zakona. Pritožba zoper odločbo ne
zadrži njene izvršitve.
(7) Ministrstvo pošlje odločbo iz prejšnjega odstavka tudi
nacionalnemu administratorju iz tretjega odstavka 132. člena
tega zakona.«.
19. člen
127. člen se spremeni tako, da se glasi:
»127. člen
(dražba emisijskih kuponov)
(1) Emisijski kuponi, ki pripadajo Republiki Sloveniji za
dražbo, se od leta 2013 prodajo na dražbi v skladu s predpisom
EU, ki ureja časovni načrt, upravljanje in druge vidike dražbe
pravic do emisije toplogrednih plinov.
(2) SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d.,
Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: SID banka), je uradna dra-
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žiteljica na dražbi iz prejšnjega odstavka v imenu in za račun
Republike Slovenije.
(3) Ministrstvo in SID banka skleneta pogodbo, s katero podrobneje uredita opravljanje nalog uradne dražiteljice iz
prejšnjega odstavka, plačilo za opravljanje nalog in poročanje
ministrstvu.
(4) V primeru prenehanja delovanja naprave za proizvodnjo električne energije se količina emisijskih kuponov iz
prvega odstavka tega člena v letu po prenehanju delovanja
naprave zmanjša za količino povprečja emisij iz drugega odstavka 133. člena tega zakona, in sicer v obdobju petih let pred
prenehanjem delovanja naprave.
(5) Ministrstvo v skladu s predpisom EU iz prvega odstavka tega člena obvesti Evropsko komisijo o količini povprečja
preverjenih emisij iz prejšnjega odstavka.«.
20. člen
129. člen se spremeni tako, da se glasi:
»129. člen
(poraba sredstev, pridobljenih na dražbi emisijskih kuponov)
(1) Sredstva Podnebnega sklada iz četrtega odstavka
128. člena tega zakona, pridobljena z dražbo emisijskih kuponov za naprave, se porabijo zlasti za:
1. zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, vključno s prispevkom v Svetovni sklad za energetsko učinkovitost in obnovljive vire ter v Sklad za prilagajanje, določen na podlagi
Podnebne konvencije;
2. prilagajanje na vplive podnebnih sprememb, financiranje raziskav in razvoja ter demonstracijskih projektov za zmanjšanje emisij in prilagajanje podnebnim spremembam, vključno
s sodelovanjem v pobudah Evropskega strateškega načrta za
energetsko tehnologijo in evropskih tehnoloških platform;
3. razvoj obnovljivih virov energije za izpolnitev zaveze
EU glede uporabe obnovljivih virov energije ter razvoj drugih
tehnologij, ki pripomorejo k prehodu v varno in trajnostno nizkoogljično gospodarstvo ter k izpolnitvi zaveze EU, da poveča
energetsko učinkovitost na ravni, dogovorjeni v ustreznih zakonodajnih aktih;
4. ukrepe za preprečevanje krčenja gozdov in povečanje
pogozdovanja ter obnovo gozdov v državah v razvoju, ki so
ratificirale mednarodni sporazum o podnebnih spremembah,
prenos tehnologij in omogočanje prilagajanja negativnim učinkom podnebnih sprememb v teh državah;
5. zajemanje ogljikovega dioksida v gozdovih EU;
6. okolju varno zajemanje in geološko shranjevanje ogljikovega dioksida, zlasti iz elektrarn na trdna fosilna goriva ter
vrste industrijskih sektorjev in delov sektorjev, tudi v tretjih
državah;
7. spodbujanje prehoda na promet z nizkimi emisijami in
javni promet;
8. financiranje raziskav in razvoja na področju energetske
učinkovitosti in čistih tehnologij v sektorjih, določenih v predpisu
iz četrtega odstavka 118. člena tega zakona;
9. ukrepe, katerih namen je izboljšanje energetske učinkovitosti, sistemov daljinskega ogrevanja in izolacije ali zagotavljanje finančne podpore za obravnavo socialnih vprašanj v
gospodinjstvih z nizkim ali srednjim prihodkom;
10. kritje administrativnih stroškov upravljanja sistema
trgovanja;
11. financiranje podnebnih ukrepov v ranljivih tretjih državah, tudi za prilagajanje na učinke podnebnih sprememb;
12. spodbujanje pridobivanja spretnosti in prerazporeditve
delovne sile, da bi v tesnem sodelovanju s socialnimi partnerji
pripomogli k pravičnemu prehodu v nizkoogljično gospodarstvo,
zlasti v regijah, ki jih tranzicija delovnih mest najbolj zadeva in
13. kritje posrednih stroškov, zaradi stroškov emisij toplogrednih plinov.
(2) Sredstva Podnebnega sklada iz četrtega odstavka
128. člena tega zakona, pridobljena z dražbo emisijskih ku-
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ponov za operatorje zrakoplovov, se porabijo za obvladovanje
podnebnih sprememb v EU in tretjih državah ter za financiranje
skupnih projektov, zlasti za:
1. zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz letalstva;
2. prilagajanje na vplive podnebnih sprememb v EU in
tretjih državah, zlasti državah v razvoju;
3. financiranje raziskav in razvoja, namenjenih blaženju
podnebnih sprememb in prilagajanju podnebnim spremembam,
ki jih povzročajo emisije toplogrednih plinov iz letalstva;
4. zmanjševanje emisij s prometom z nizkimi emisijami;
5. kritje stroškov upravljanja sistema trgovanja;
6. financiranje prispevkov v Svetovni sklad za energetsko
učinkovitost in obnovljive vire energije ter
7. financiranje ukrepov za preprečevanje krčenja gozdov.
(3) Vlada določi način in pogoje dodelitve nadomestila
za kritje posrednih stroškov iz trinajste točke prvega odstavka
tega člena v korist določenih sektorjev ali delov sektorjev, ki so
izpostavljeni tveganju premestitve emisij CO2.
(4) Ministrstvo do 31. marca tekočega leta za preteklo leto
objavi na spletni strani skupni znesek finančnega nadomestila
za posamezen sektor ali del sektorja iz prejšnjega odstavka.
(5) Vlada sprejme program porabe sredstev za izvedbo
ukrepov iz prvega in drugega odstavka tega člena. Pri ukrepih,
ki vključujejo večletne projekte, se ne glede na obdobje, za
katero se sprejema program, v programu navedejo predvidena
finančna sredstva do zaključka projekta in se v ta namen prevzemajo finančne obveznosti v breme proračunov prihodnjih
let.
(6) Ministrstvo do 31. julija tekočega leta za preteklo leto
poroča Evropski komisiji o porabi sredstev iz prejšnjega odstavka v skladu s predpisom EU, ki ureja upravljanje energetske
unije in podnebnih ukrepov.
(7) Sredstva Podnebnega sklada iz petega odstavka tega
člena se lahko z neposredno pogodbo dodeljujejo tudi neposrednim ali posrednim proračunskim uporabnikom, ki jih je
za izvajanje javnih nalog ustanovila ali pooblastila Republika
Slovenija ali občina.
(8) Minister, v soglasju z ministrom, pristojnim za državne
pomoči, predpiše način in pogoje dodeljevanja sredstev iz
petega odstavka tega člena.
(9) Do sredstev iz petega odstavka tega člena ni upravičena oseba:
1. katere obveznosti plačila obveznih zapadlih dajatev in
drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih pobira ali izterjuje
Finančna uprava Republike Slovenije, na dan predložitve vloge
za pridobitev sredstev znašajo 50 eurov ali več ali
2. na dan predložitve vloge za pridobitev sredstev ni imela
predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz
delovnega razmerja za zadnjih pet let do dne vloge za pridobitev sredstev.
(10) Za potrebe odločanja o pravici do pridobitve sredstev
iz petega odstavka tega člena se podatki o tem, ali vlagatelj
vloge za pridobitev sredstev izpolnjuje pogoje iz prejšnjega
odstavka, brezplačno pridobijo iz davčne evidence, ki jo vodi
Finančna uprava Republike Slovenije.«.
21. člen
130. člen se spremeni tako, da se glasi:
»130. člen
(podelitev emisijskih kuponov)
(1) Nacionalni administrator iz tretjega odstavka 132. člena tega zakona upravljavcu naprave, ki je na seznamu iz
petega odstavka 126.a člena tega zakona, razen upravljavcu
male naprave iz 126.c člena tega zakona, na podlagi odločbe
o brezplačni dodelitvi emisijskih kuponov iz šestega odstavka
126.a člena tega zakona, v registru Unije iz 132. člena tega
zakona podeli, v skladu s predpisom EU, ki določa register
Unije, letno brezplačno količino emisijskih kuponov najpozneje
do 28. februarja tekočega leta.
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(2) Nacionalni administrator iz tretjega odstavka 132. člena tega zakona upravljavcu nove naprave iz drugega odstavka
126.e člena tega zakona na podlagi odločbe o brezplačni
dodelitvi emisijskih kuponov iz šestega odstavka 126.e člena
tega zakona v registru Unije iz 132. člena tega zakona podeli,
v skladu s predpisom EU iz prejšnjega odstavka brezplačno
količino emisijskih kuponov najpozneje v sedmih dneh od pravnomočnosti odločbe o brezplačni dodelitvi emisijskih kuponov
iz šestega odstavka 126.e člena tega zakona.
(3) Ob prenehanju veljavnosti dovoljenja za izpuščanje
toplogrednih plinov iz 121. člena tega zakona ali odvzemu
dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov iz 122. člena tega
zakona nacionalni administrator iz tretjega odstavka 132. člena tega zakona upravljavcu naprave v naslednjem in vsakem
nadaljnjem koledarskem letu do konca petletnega obdobja iz
prvega odstavka 126.a člena ne podeli preostanka sorazmernega deleža brezplačnih emisijskih kuponov.«.
22. člen
V 130.a členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ne glede na določbe prvega odstavka prejšnjega
člena ministrstvo brezplačno dodeli preostanek sorazmernega
deleža emisijskih kuponov upravljavcu naprave, ki je s pravnim poslom pridobil obstoječo napravo ali njen del z območja
Republike Slovenije, in se je tako dogovoril z upravljavcem
obstoječe naprave.«.
V drugem odstavku se beseda »podelitvi« nadomesti z
besedilom »brezplačni dodelitvi«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) Ministrstvo pošlje odločbo iz prejšnjega odstavka tudi
nacionalnemu administratorju iz tretjega odstavka 132. člena
tega zakona.«.
130.b člen se črta.

23. člen

24. člen
V 132. členu se v prvem odstavku besedilo »z Uredbo Komisije (EU) št. 389/2013 z dne 2. maja 2013 o določitvi registra
Unije v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta
in Sveta ter odločbama št. 280/2004/ES in št. 406/2009/ES
Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi uredb Komisije (EU) št. 920/2010 in št. 1193/2011 (UL L št. 122 z dne 3. 5.
2013, stran 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 389/2013/EU)«
nadomesti z besedilom »s predpisom EU iz prvega odstavka
130. člena tega zakona«.
V drugem odstavku se besedilo »z Uredbo 389/2013/EU«
nadomesti z besedilom »s predpisom EU iz prvega odstavka
130. člena tega zakona«.
25. člen
V 133. členu se v prvem odstavku besedilo »z Uredbo
Komisije (EU) št. 601/2012 z dne 21. junija 2012 o spremljanju emisij toplogrednih plinov in poročanju o njih v skladu z
Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL
L št. 181 z dne 12. 7. 2012, stran 30; v nadaljnjem besedilu:
Uredba 601/2012/EU)« nadomesti z besedilom »s predpisom
EU, ki ureja spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje
o njih«.
Drugi in tretji odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Upravljavec naprave ali operator zrakoplova mora
ministrstvu poslati poročilo o emisijah toplogrednih plinov iz
prejšnjega odstavka za preteklo leto skupaj s poročilom o
preverjanju iz drugega odstavka 134. člena tega zakona najpozneje do 31. marca tekočega leta. Ministrstvo mora zagotoviti,
da je poročilo o emisijah toplogrednih plinov dostopno javnosti
v skladu s predpisom EU iz prejšnjega odstavka.
(3) Če upravljavec naprave ali operator zrakoplova v roku
iz prejšnjega odstavka ministrstvu ne pošlje poročila o emisijah
toplogrednih plinov iz prvega odstavka tega člena za preteklo
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leto skupaj s poročilom o preverjanju iz drugega odstavka
134. člena tega zakona ali če preveritelj iz prvega odstavka
134. člena tega zakona za poročilo o emisijah toplogrednih
plinov ugotovi, da ni zadovoljivo v skladu s predpisom EU, ki
ureja preverjanje podatkov in akreditacijo preveriteljev, izdela
poročilo o emisijah toplogrednih plinov na podlagi dostopnih
podatkov o emisijah toplogrednih plinov za posamezno napravo ali letalsko dejavnost ministrstvo. Stroške izdelave tega
poročila nosi upravljavec naprave ali operator zrakoplova.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»(4) Ministrstvo izdela poročilo o emisijah toplogrednih
plinov na podlagi dostopnih podatkov o emisijah toplogrednih
plinov za letalsko dejavnost tudi v primeru prenehanja opravljanja letalske dejavnosti oziroma stečaja operatorja zrakoplova, če poročilo o emisijah toplogrednih plinov za obdobje
od začetka koledarskega leta do dneva prenehanja opravljanja
letalske dejavnosti oziroma začetka stečajnega postopka skupaj s poročilom o preverjanju iz drugega odstavka 134. člena
tega zakona ni bilo poslano ministrstvu najpozneje v 30 dneh
od prenehanja opravljanja letalske dejavnosti oziroma začetka
stečajnega postopka.«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se za besedo »količino« doda beseda »emisij«.
Za dosedanjim četrtim odstavkom, ki postane peti odstavek, se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Ministrstvo na podlagi poročila o emisijah toplogrednih plinov iz četrtega odstavka tega člena izda operatorju
zrakoplova ali v primeru stečaja stečajnemu upravitelju odločbo, v kateri ugotovi količino emisij toplogrednih plinov, ki jo je
operator zrakoplova v obdobju od začetka koledarskega leta
do dneva prenehanja opravljanja letalske dejavnosti oziroma
začetka stečajnega postopka izpustila v zrak in za katero mora
operator zrakoplova ali v primeru stečaja stečajni upravitelji
predati emisijske kupone. Pritožba zoper odločbo ne zadrži
njene izvršitve.«.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom
»petega odstavka tega člena«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki
se glasi:
»(8) Ministrstvo pošlje odločbo iz šestega odstavka tega
člena tudi nacionalnemu administratorju iz tretjega odstavka
132. člena tega zakona.«.
26. člen
V 133.a členu se v prvem do tretjem odstavku besedilo
»z Uredbo 601/2012/EU« nadomesti z besedilom »s predpisom
EU iz prvega odstavka 133. člena tega zakona«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se
glasi:
»(5) Ministrstvo pošlje odločbo iz drugega odstavka tega
člena tudi pristojni inšpekciji.«.
27. člen
134. člen se spremeni tako, da se glasi:
»134. člen
(preverjanje poročila o emisijah toplogrednih plinov)
(1) Poročilo o emisijah toplogrednih plinov iz prvega odstavka 133. člena tega zakona lahko preveri le oseba, ki je pridobila akreditacijsko listino v skladu s predpisom EU iz tretjega
odstavka 133. člena tega zakona.
(2) Oseba iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu:
preveritelj) mora preveriti poročilo o emisijah toplogrednih plinov iz prejšnjega odstavka ter upravljavcu naprave in operatorju zrakoplova izdati poročilo o preverjanju v skladu s predpisom
EU iz tretjega odstavka 133. člena tega zakona.
(3) Ministrstvo lahko kadarkoli opravi izredno naknadno
preverjanje poročila o emisijah toplogrednih plinov iz drugega
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odstavka 133. člena tega zakona, ki ga je preveril preveritelj,
tako da za to izbere drugega preveritelja.
(4) Če ministrstvo pri preverjanju iz prejšnjega odstavka
ugotovi, da je preveritelj huje kršil predpis EU iz tretjega odstavka 133. člena tega zakona, o tem obvesti akreditacijski organ.
(5) Za hujšo kršitev predpisa EU iz tretjega odstavka
133. člena tega zakona se šteje, če preveritelj:
1. po lastni krivdi pravočasno ne izdela poročila o preverjanju iz drugega odstavka tega člena, kar je bilo ugotovljeno s
pravnomočno sodbo sodišča, ali
2. izdela pomanjkljivo, napačno ali zavajajoče poročilo o
preverjanju iz drugega odstavka tega člena.
(6) Stroške izrednega naknadnega preverjanja poročila
o emisijah toplogrednih plinov iz tretjega odstavka 133. člena
tega zakona nosi ministrstvo.
(7) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ima ministrstvo pravico in dolžnost od preveritelja izterjati vračilo stroškov
izrednega naknadnega preverjanja poročila o emisijah toplogrednih plinov iz tretjega odstavka 133. člena tega zakona,
če je bila s pravnomočno odločbo ugotovljena hujša kršitev
predpisa EU iz tretjega odstavka 133. člena tega zakona.«.
28. člen
135. člen se spremeni tako, da se glasi:
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(1) Upravljavec naprave, razen upravljavec male naprave
iz 126.c člena tega zakona, mora za vsako napravo iz 118. člena tega zakona, operator zrakoplova pa za letalsko dejavnost
iz 139.a člena tega zakona, do 30. aprila tekočega leta predati
emisijske kupone v količini, ki ustreza celotni količini emisije
toplogrednih plinov, ugotovljeni na način iz drugega odstavka
133. člena tega zakona. V primeru iz 122.a člena tega zakona
mora upravljavec naprave ali ob stečaju stečajni upravitelj
najpozneje 120. dan od pravnomočnosti odločbe iz drugega
odstavka 121. člena tega zakona ali prvega odstavka 122. člena tega zakona predati emisijske kupone v količini, ki ustreza
celotni količini emisije toplogrednih plinov, ki jih je naprava
izpustila v ozračje v obdobju iz drugega odstavka 122.a člena
tega zakona.
(2) Operator zrakoplova mora v primeru prenehanja opravljanja letalske dejavnosti ali v primeru stečaja stečajni upravitelj najpozneje 60. dan od prenehanja opravljanja letalske
dejavnosti za obdobje od začetka koledarskega leta do dneva
prenehanja opravljanja letalske dejavnosti predati emisijske
kupone v količini, ki ustreza celotni količini emisije toplogrednih
plinov, izpuščeni v ozračje v navedenem obdobju.
(3) Predani emisijski kuponi iz prvega in drugega odstavka tega člena se razveljavijo v skladu s predpisom EU iz prvega
odstavka 130. člena tega zakona.
(4) Ministrstvo na spletni strani objavi ime osebe, ki ni
predala emisijskih kuponov v skladu s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
(5) Če ministrstvo pri izrednem naknadnem preverjanju iz
tretjega odstavka 134. člena tega zakona ugotovi, da upravljavec naprave ali operator zrakoplova ni predal ustrezne količine
emisijskih kuponov, izda odločbo, s katero ugotovi manjkajočo
količino emisijskih kuponov, ki jih mora upravljavec naprave
ali operator zrakoplova predati v 15 dneh od pravnomočnosti
odločbe, ali ugotovi njihov presežek, ki ga upravljavec naprave ali operator zrakoplova lahko uveljavlja do 30. aprila v
naslednjem koledarskem letu, tako da preda ustrezno manjšo
količino emisijskih kuponov. Pritožba zoper odločbo ne zadrži
njene izvršitve.
(6) Upravljavec naprave za izpolnitev obveznosti iz prvega odstavka tega člena ne more uporabiti emisijskih kuponov,
izdanih za trgovanje s pravicami do emisije iz letalske dejavnosti.
(7) Upravljavcu naprave, ki je svoje emisije toplogrednih
plinov zajel in jih prenesel v napravo za njihovo trajno skladi-
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ščenje, za katero je država članica EU izdala dovoljenje za
shranjevanje ogljikovega dioksida, ni treba predati emisijskih
kuponov za te emisije, ki so bile ugotovljene na način iz drugega odstavka 133. člena tega zakona in preverjene na način iz
134. člena tega zakona.
(8) Imetnik emisijskih kuponov lahko kadar koli zahteva
njihovo razveljavitev, razveljavijo se v skladu s predpisom EU
iz prvega odstavka 130. člena tega zakona, pri tem pa imetnik
ni upravičen do nadomestila njihove vrednosti.
(9) Ministrstvo pošlje odločbo iz petega odstavka tega
člena tudi nacionalnemu administratorju iz tretjega odstavka
132. člena tega zakona.«.
29. člen
137. člen se spremeni tako, da se glasi:
»137. člen
(veljavnost emisijskih kuponov)
Veljavnost emisijskih kuponov, izdanih od 1. januarja
2013, ni omejena. Emisijski kuponi, izdani od 1. januarja 2021,
veljajo za emisije toplogrednih plinov od leta 2021 naprej.«.
30. člen
138. člen se črta.

»135. člen
(predaja emisijskih kuponov in njihova razveljavitev)
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31. člen
V 139.a členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Operator zrakoplova, ki mu je Republika Slovenija
odobrila operativno licenco v skladu s predpisom EU, ki določa skupna pravila za opravljanje zračnih prevozov oziroma
je pripisan Republiki Sloveniji kot državi članici upravljavki, in
opravlja letalsko dejavnost, mora izvajati monitoring in poročati
o emisijah toplogrednih plinov v skladu z določbami 133. člena
tega zakona ter v skladu z določbami 135. člena tega zakona
predati ustrezno količino emisijskih kuponov.«.
V tretjem odstavku se besedilo »določene vrste dejavnosti« nadomesti z besedilom »letalsko dejavnost«.
V petem odstavku se besedilo »organu, pristojnemu za
vodenje registra emisijskih kuponov« nadomesti z besedilom
»v registru Unije iz 132. člena tega zakona«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki
se glasi:
»(7) Ministrstvo pošlje odločbo iz petega odstavka tega
člena tudi pristojni inšpekciji in nacionalnemu administratorju
iz tretjega odstavka 132. člena tega zakona.«.

glasi:

32. člen
V 139.b členu se drugi odstavek spremeni tako, da se

»(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke
o emisijah toplogrednih plinov, poročilo o emisijah toplogrednih
plinov, določeno s predpisom EU iz prvega odstavka 133. člena
tega zakona, in poročilo o preverjanju iz drugega odstavka
134. člena tega zakona.«.
V tretjem odstavku se besedilo »in pisno mnenje« nadomesti z besedilom »o emisijah toplogrednih plinov in poročilo
o preverjanju«.
33. člen
V 139.c členu se v naslovu člena beseda »razdelitev«
nadomesti z besedilom »dodelitev in podelitev«.
V prvem odstavku se besedilo »prejšnjega odstavka«
nadomesti z besedilom »šestega odstavka 139.b člena tega
zakona«.
V prvem odstavku se v 1. točki beseda »razdeli« nadomesti z besedo »dodeli«, besedilo »razdelitev in prodajo emisijskih
kuponov« se nadomesti z besedilom »referenčne vrednosti za
brezplačno dodeljevanje pravic do emisije toplogrednih plinov
operatorjem zrakoplovov«.
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V prvem odstavku se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. količino emisijskih kuponov, ki se dodeli posameznemu operatorju zrakoplova za vsako leto iz določenega obdobja,
ta pa se določi tako, da se njegova skupna količina emisijskih
kuponov iz prejšnje točke deli s številom let v obdobju, v katerem bo opravljal določeno letalsko dejavnost.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Nacionalni administrator iz tretjega odstavka 132. člena tega zakona na podlagi odločbe iz prvega odstavka tega
člena operatorju zrakoplova v registru Unije iz 132. člena tega
zakona podeli v skladu s predpisom EU iz prvega odstavka
130. člena tega zakona letno količino emisijskih kuponov iz 2.
točke prvega odstavka tega člena najpozneje do 28. februarja
tekočega leta.«.
V četrtem odstavku se besedilo »svetovnem spletu« nadomesti z besedilom »spletni strani«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se
glasi:
»(5) Ministrstvo pošlje odločbo iz prvega odstavka tega
člena tudi nacionalnemu administratorju iz tretjega odstavka
132. člena tega zakona.«.
34. člen
V 139.d členu se v prvem odstavku v 1. točki besedilo
»določene vrste letalskih dejavnosti« nadomesti z besedilom
»letalsko dejavnost«.
V tretjem odstavku se v 2. točki besedilo »in pisno mnenje iz drugega odstavka 133. člena tega zakona« nadomesti z
besedilom »o emisijah toplogrednih plinov iz prvega odstavka
133. člena tega zakona in poročilo o preverjanju iz drugega
odstavka 134. člena tega zakona«.
35. člen
V 139.e členu se v naslov spremeni tako, da se glasi:
»(dodelitev in podelitev emisijskih kuponov iz posebne rezerve)«.
V prvem odstavku se beseda »razdelitev« nadomesti
z besedo »dodelitev«, beseda »razdeljenih« pa nadomesti
z besedo »dodeljenih«.
V drugem odstavku se beseda »razdelitev« nadomesti
z besedilom »brezplačna dodelitev«.
V tretjem odstavku se beseda »razdelitev« nadomesti
z besedilom »brezplačna dodelitev«, beseda »razdelitve«
pa z besedilom »brezplačne dodelitve«.
V četrtem odstavku se beseda »razdeliti« nadomesti z
besedilom »brezplačno dodeliti«.
V petem odstavku se beseda »razdeli« nadomesti z besedilom »brezplačno dodeli«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se
glasi:
»(6) Nacionalni administrator iz tretjega odstavka 132. člena tega zakona na podlagi odločbe iz prejšnjega odstavka operatorju zrakoplova v registru Unije iz 132. člena tega zakona
podeli v skladu s predpisom EU iz prvega odstavka 130. člena
tega zakona količino emisijskih kuponov iz drugega odstavka
tega člena v sedmih dneh od pravnomočnosti odločbe iz prejšnjega odstavka.«.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se besedilo »svetovnem spletu« nadomesti z besedilom
»spletni strani«.
Dosedanji sedmi odstavek, ki postane osmi odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(8) Ministrstvo pošlje odločbo iz petega odstavka tega
člena tudi nacionalnemu administratorju iz tretjega odstavka
132. člena tega zakona.«.
36. člen
V 139.f členu se v prvem odstavku v 2. točki besedilo
»poročila o emisiji toplogrednih plinov in pisnega mnenja« nadomesti z besedilom »poročila o emisijah toplogrednih plinov iz
prvega odstavka 133. člena tega zakona in poročila o preverjanju iz drugega odstavka 134. člena tega zakona«.
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V drugem odstavku se v 1. točki besedilo »poročila s
pisnim mnenjem« nadomesti z besedilom »poročila o emisijah
toplogrednih plinov in poročila o preverjanju«.
37. člen
V 162. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo 40.000 do 75.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
1. ministrstvu ali drugemu pristojnemu organu ne posreduje pravilnih in točnih podatkov (štirinajsti odstavek 20. člena),
2. uporablja za svoj proizvod znak za okolje, ki mu ni
podeljen, ali ga uporablja v nasprotju s predpisanimi in določenimi pogoji, ali označi proizvod z znakom, ki je tako podoben
znaku za okolje, da bi lahko ustvaril zmedo na trgu ali zavedel
potrošnike (sedmi in osmi odstavek 31. člena),
3. se sklicuje na registracijo svoje organizacije v sistemu
EMAS ali uporablja znak EMAS, ne da bi bil vključen v ta sistem
skladno s predpisi, ali uporablja znak, ki je tako podoben znaku
EMAS, da bi lahko ustvaril zmedo na trgu ali zavedel potrošnike
(deseti odstavek 32. člena),
4. začne z obratovanjem naprave iz drugega odstavka
69. člena tega zakona, pa o tem ne obvesti ministrstva in pristojne inšpekcije (tretji odstavek 76. člena),
5. ne prijavi ministrstvu spremembe naprave (prvi odstavek 77. člena),
6. ne obvesti ministrstva o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprave iz 68. člena tega zakona (prvi
odstavek 81. člena),
7. ne obvesti ministrstva o izvedbi ukrepov (sedmi odstavek 81. člena),
8. ne obvesti ministrstva ali pristojne inšpekcije o začetku
obratovanja naprave ali opravljanja dejavnosti (prvi odstavek
85. člena),
9. ne obvesti ministrstva in izvede spremembo naprave ali
opravljanja dejavnosti (drugi odstavek 85. člena),
10. ne obvesti ministrstva o dokončnem prenehanju naprave ali opravljanju dejavnosti (tretji odstavek 85. člena),
11. ravna v nasprotju s prvim odstavkom 90. člena,
12. ne obvesti ministrstva in pristojne inšpekcije o začetku
obratovanja obrata iz 86. člena (prvi odstavek 91. člena),
13. ne obvesti ministrstva o dokončnem prenehanju obratovanja obrata iz 86. člena tega zakona ali prenehanju upravljavca (drugi odstavek 91. člena),
14. ne obvesti ministrstva o neposredni nevarnosti za
nastanek okoljske škode in ne izvede vseh potrebnih ukrepov
za njeno preprečitev (prvi odstavek 110.d člena),
15. ne obvesti ministrstva o nastanku okoljske škode in ne
izvede vseh potrebnih ukrepov za njeno omejitev (prvi odstavek
110.e člena),
16. ministrstvu ne prijavi vsake nameravane spremembe
vrste ali delovanja naprave ali vsake razširitve ali zmanjšanja
njene zmogljivosti (prvi odstavek 120. člena),
17. ne obvesti ministrstva o prenehanju delovanja naprave iz 118. člena tega zakona (prvi odstavek 121. člena),
18. izvaja monitoring brez odobritve ministrstva (prvi odstavek 133. člena in drugi odstavek 133.a člena),
19. ne zagotavlja izvajanja načrta monitoringa (prvi odstavek 133. člena),
20. do predpisanega roka ne pošlje poročila o emisijah
toplogrednih plinov (drugi odstavek 133. člena),
21. preverja poročilo o emisijah toplogrednih plinov brez
pridobljene akreditacijske listine (prvi odstavek 134. člena).«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
(veljavnost predpisov)
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Odlok o
seznamu upravljavcev naprav, ki izpuščajo toplogredne pline,
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za obdobje od leta 2013 do 2020 (Uradni list RS, št. 21/14),
uporablja pa se do 31. decembra 2020.
39. člen
(uskladitev dovoljenj za izpuščanje toplogrednih plinov)
Ministrstvo dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov,
izdano do uveljavitve tega zakona na podlagi 119. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt,
57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12,
57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg
in 84/18 – ZIURKOE), po uradni dolžnosti uskladi z določbami
zakona in izda novo dovoljenje za izpuščanje toplogrednih
plinov najpozneje do 1. decembra 2020, pri čemer novo dovoljenje začne veljati s 1. januarjem 2021, prej veljavno dovoljenje
pa preneha veljati z 31. decembrom 2020.
40. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Obveznosti iz spremenjenega 20. člena zakona se za
osebe iz prvega in tretjega odstavka 25. člena ter družbo za
ravnanje z odpadno embalažo iz prvega odstavka 26. 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) začnejo uporabljati s 1. januarjem 2021,
do takrat pa se za njih uporablja 20. člen Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 –
ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12,
92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in
84/18 – ZIURKOE).
Št. 801-01/20-24/11
Ljubljana, dne 21. oktobra 2020
EPA 1331-VIII
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Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona
o starševskem varstvu in družinskih prejemkih
(ZSDP-1D)
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o starševskem
varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1D), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. oktobra 2020.
Št. 003-02-8/2020-7
Ljubljana, dne 29. oktobra 2020
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije
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1. člen
V Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih
(Uradni list RS, št. 26/14, 90/15, 75/17 – ZUPJS-G, 14/18 in
81/19) se v 50. členu v sedmem odstavku besedi »minimalne
plače« nadomestita z besedilom »osnove iz 43. člena in prvega
odstavka 46. člena tega zakona, vendar ne manj od sorazmernega dela minimalne plače«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Osebi, ki ji Republika Slovenija plačuje prispevke v skladu
s sedmim odstavkom 50. člena Zakona o starševskem varstvu
in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14, 90/15, 75/17
– ZUPJS-G, 14/18 in 81/19) ob uveljavitvi tega zakona, center
uskladi obseg in trajanje te pravice v skladu s tem zakonom
najpozneje do 30. junija 2021. Kot osnova za plačilo prispevkov
se upošteva osnova iz 43. člena in prvega odstavka 46. člena
zakona, iz leta 2019, preračunana na polni delovni čas, vendar
ne manj od sorazmernega dela minimalne plače, zmanjšane za
osnovo, od katere je Republika Slovenija plačevala prispevke
zaradi dela s krajšim delovnim časom od polnega do 31. decembra 2019.
3. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 2021.
Št. 541-01/20-12/26
Ljubljana, dne 21. oktobra 2020
EPA 1207-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

2765.
Zakon o spremembi Zakona o starševskem
varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1D)

Stran

ZAKON
O SPREMEMBI ZAKONA O STARŠEVSKEM
VARSTVU IN DRUŽINSKIH PREJEMKIH
(ZSDP-1D)

Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

2764.
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o integriteti in preprečevanju korupcije
(ZIntPK-C)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o integriteti
in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. oktobra 2020.
Št. 003-02-8/2020-8
Ljubljana, dne 29. oktobra 2020
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije
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ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU
KORUPCIJE (ZIntPK-C)
1. člen
V Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni
list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) se besedilo
4. člena spremeni tako, da se glasi:
»Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:
1. »korupcija« je vsaka kršitev dolžnega ravnanja uradnih
in odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi
ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev, ali oseb, ki se s kršitvijo
lahko okoristijo, zaradi neposredno ali posredno obljubljene,
ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane
koristi zase ali za drugega;
2. »mednarodna korupcija« je korupcija, v kateri je udeležena najmanj ena fizična ali pravna oseba iz tujine;
3. »integriteta« je pričakovano delovanje in odgovornost
posameznikov in organizacij pri preprečevanju in odpravljanju
tveganj, da bi bila oblast, funkcija, pooblastilo ali druga pristojnost za odločanje uporabljena v nasprotju z zakonom, pravno
dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi;
4. »javni sektor« so državni organi in samoupravne lokalne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: lokalne skupnosti),
javne agencije, javni skladi, javni zavodi, javni gospodarski
zavodi, Banka Slovenije, druge osebe javnega prava, ki so
posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne
skupnosti, pravne osebe, ki jih je ustanovila država ali lokalna
skupnost, javna podjetja, gospodarske družbe in druge pravne
osebe, v katerih ima večinski delež oziroma prevladujoč vpliv
država ali lokalna skupnost;
5. »funkcionarji oziroma funkcionarke« (v nadaljnjem besedilu: funkcionarji) so poslanci državnega zbora, člani državnega sveta, predsednik republike, predsednik vlade, ministri,
državni sekretarji, sodniki ustavnega sodišča, sodniki, državni
tožilci, generalni sekretar vlade, generalni sekretar predsednika republike, šef kabineta predsednika republike, namestnik
generalnega sekretarja predsednika republike, svetovalec
predsednika republike, generalni sekretar državnega zbora,
sekretar državnega sveta, funkcionarji v drugih državnih organih in lokalnih skupnostih, poslanci iz Republike Slovenije v
Evropskem parlamentu, če njihove pravice in obveznosti niso
drugače urejene z akti Evropskega parlamenta in drugi funkcionarji iz Republike Slovenije v evropskih institucijah in drugih
mednarodnih institucijah, če jih tja napoti Republika Slovenija,
ter člani sveta Banke Slovenije, če njihove pravice in obveznosti niso drugače urejene z zakonom, ki ureja Banko Slovenije,
in drugimi predpisi, ki obvezujejo Banko Slovenije;
6. »družinski člani« so zakonec, otroci, posvojenci, starši,
posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s posameznikom živijo v
skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti;
7. »uradniki oziroma uradnice na položaju« (v nadaljnjem
besedilu: uradniki na položaju) so generalni direktorji, generalni
sekretarji ministrstev, predstojniki organov v sestavi ministrstev,
predstojniki vladnih služb, osebe s posebnimi pooblastili v Banki Slovenije, načelniki upravnih enot, direktorji oziroma tajniki
občinskih uprav;
8. »poslovodne osebe« so direktorji in člani kolektivnih
poslovodnih organov javnih agencij, javnih skladov, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov in drugih oseb javnega
prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti, pravnih oseb, ki jih je ustanovila država
ali lokalna skupnost, javnih podjetij, gospodarskih družb in
drugih pravnih oseb, v katerih imata država ali lokalna skupnost
večinski delež ali prevladujoč vpliv;
9. »uradne osebe« so funkcionarji, uradniki na položaju in
drugi javni uslužbenci, uslužbenci zaposleni v Banki Slovenije,
poslovodne osebe in člani organov upravljanja, vodenja in
nadzora v subjektih javnega sektorja;
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10. »osebe, odgovorne za javna naročila« so osebe, ki
jih naročniki imenujejo v strokovne komisije za oddajo javnega
naročila in osebe, ki odločajo, potrjujejo in predlagajo vsebino
razpisne dokumentacije, ocenjujejo ponudbe oziroma naročniku predlagajo izbor ponudnika, kadar gre za javna naročila,
za katera je potrebno v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, izvesti postopek javnega naročanja in pod pogojem,
da je ocenjena vrednost posameznega naročila enaka ali višja
od 100.000 eurov brez DDV, ne glede na to, ali so ta naročila
ali del dokumentacije o javnem naročilu v skladu z zakonom,
ki ureja tajne podatke, označeni s stopnjo tajnosti. Za osebe,
odgovorne za javna naročila, se štejejo tudi osebe, ki v skladu s
to definicijo sodelujejo pri javnem naročanju in niso v delovnem
razmerju pri naročniku;
11. »nasprotje interesov« so okoliščine, v katerih zasebni
interes uradne osebe ali osebe, ki jo subjekt javnega sektorja
imenuje kot zunanjega člana komisije, sveta, delovnih skupin
ali drugega primerljivega telesa, vpliva ali ustvarja videz, da
vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih
nalog;
12. »zasebni interes osebe« iz prejšnje točke pomeni premoženjsko ali nepremoženjsko korist zanjo, za njene družinske
člane in za druge fizične ali pravne osebe, s katerimi ima ali
je imela ta oseba ali njen družinski član osebne, poslovne ali
politične stike;
13. »interesne organizacije« so pravne osebe zasebnega prava in druge pravno urejene oblike združevanja fizičnih
ali pravnih oseb, v imenu in na račun katerih lobist opravlja
dejavnost lobiranja;
14. »lobiranje« je delovanje lobistov, ki za interesne organizacije izvajajo nejavno vplivanje na odločanje državnih
organov, Banke Slovenije, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil pri obravnavi in sprejemanju predpisov
in drugih splošnih aktov ter na odločanje državnih organov,
Banke Slovenije, organov in uprav lokalnih skupnosti ter nosilcev javnih pooblastil o drugih zadevah razen tistih, ki so
predmet sodnih in upravnih postopkov, postopkov, izvedenih
po predpisih, ki urejajo javna naročila, in drugih postopkov, pri
katerih se odloča o pravicah ali obveznostih posameznikov. Za
dejanje lobiranja šteje vsak nejavni stik lobista z lobiranci, ki
ima namen vplivati na vsebino ali postopek sprejemanja prej
navedenih odločitev;
15. »lobist oziroma lobistka« (v nadaljnjem besedilu: lobist) je oseba, ki opravlja dejanja lobiranja in je vpisana v
register lobistov, ali oseba, ki opravlja dejanja lobiranja in je
zaposlena v interesni organizaciji, za katero lobira oziroma je
zakoniti zastopnik ali izvoljeni predstavnik te interesne organizacije;
16. »lobiranci oziroma lobiranke« (v nadaljnjem besedilu:
lobiranci) so funkcionarji in javni uslužbenci v državnih organih,
Banki Slovenije, organih in upravi lokalne skupnosti ter pri nosilcih javnih pooblastil, ki odločajo ali sodelujejo pri obravnavi
in sprejemanju predpisov, drugih splošnih aktov in odločitev iz
14. točke tega člena, s katerimi z namenom lobiranja komunicira lobist;
17. »nosilci ukrepov« so organi in organizacije, ki so z
akcijskim načrtom za uresničevanje resolucije določeni kot
izvajalci ukrepov za dosego ciljev resolucije.«.
2. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(komisija)
(1) Komisija ima predsednika komisije in dva namestnika
predsednika komisije. Predsednik komisije in namestnika predsednika komisije so funkcionarji.
(2) Funkciji predsednika in namestnika predsednika komisije nista združljivi z opravljanjem funkcije ali delom v drugi
osebi javnega ali zasebnega prava, ki deluje na področjih, na
katerih komisija izvršuje pristojnosti po tem zakonu.

Uradni list Republike Slovenije
(3) Predsednik in namestnika predsednika komisije morajo najkasneje v roku enega meseca po nastopu funkcije
prenehati opravljati delo ali funkcijo iz prejšnjega odstavka.
(4) Predsednik komisije je imenovan za dobo šestih let,
namestnika predsednika za dobo petih let, na svoje funkcije pa
so lahko imenovani dvakrat zapored.
(5) Funkcionar komisije, ki mu je potekel mandat ali je
odstopil, opravlja funkcijo s polnimi pooblastili do začetka opravljanja funkcije novega funkcionarja, razen če je bil razrešen zaradi razlogov iz druge do pete alineje prvega odstavka
22. člena tega zakona.«.
3. člen
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:
»7.a člen
(izločitev funkcionarja komisije ali uslužbenca komisije)
(1) Funkcionar komisije ali uslužbenec komisije v postopkih po tem zakonu ne sme sodelovati pri obravnavi zadeve ali
odločati o zadevi, v kateri je udeležen sam ali je z osebo, ki
je v zadevi udeležena, ali njenim zakonitim zastopnikom, ali
pravnim pooblaščencem v konkretni zadevi:
1. v sorodstvenem razmerju v ravni vrsti ali v stranski vrsti
do vštetega tretjega kolena,
2. v zakonski zvezi ali v svaštvu do vštetega drugega
kolena ali če z njo živi ali je živela v zunajzakonski skupnosti
ali v partnerski zvezi oziroma nesklenjeni partnerski zvezi ali
3. v razmerju skrbnika, varovanca, rejnika ali otroka, ki je
nameščen v rejništvo.
(2) Funkcionar ali uslužbenec komisije ne sme sodelovati
pri obravnavi zadeve ali odločati o zadevi, če obstajajo druge
okoliščine, v katerih njegov zasebni interes vpliva oziroma
vzbuja videz, da vpliva ali bi lahko vplival na njegovo nepristranskost in objektivnost pri opravljanju javnih nalog in izvajanju uradnih postopkov v zvezi z obravnavano zadevo.
(3) O izločitvi funkcionarja komisije s sklepom odločata
preostala dva funkcionarja komisije, o izločitvi uslužbenca komisije pa predsednik komisije ali oseba, ki jo za to pooblasti.
Zahtevo za izločitev lahko poda funkcionar ali uslužbenec
komisije, prijavitelj, obravnavana oseba oziroma oseba, ki je
subjekt nadzora po tem zakonu, iz razlogov po prvem ali drugem odstavku tega člena.
(4) Določbe tega člena veljajo tudi za postopke, ki jih
komisija vodi v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni
postopek, za postopke, ki jih vodi po zakonu, ki ureja prekrške, pa veljajo določbe o izločitvi v skladu z zakonom, ki ureja
prekrške.«.
4. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
(pogoji za imenovanje funkcionarjev komisije)
če:
jezik;

(1) Oseba je lahko imenovana za funkcionarja komisije,
– je državljan Republike Slovenije in obvlada slovenski

– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje, ali raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom,
ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje;
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj pri opravljanju
nalog, za katere je zahtevana izobrazba iz prejšnje alineje, od
tega najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju, za katero
kandidira, ali na sorodnem področju v javnem ali zasebnem
sektorju, pri čemer se izpolnjevanje pogoja delovnih izkušenj
presoja po zakonu, ki ureja javne uslužbence;
– zoper njo ni bila vložena pravnomočna obtožnica ali
na podlagi obtožnega predloga razpisana glavna obravnava
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katerega se storilec
preganja po uradni dolžnosti;
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– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja;
– ni član organov politične stranke ali zadnji dve leti pred
kandidiranjem ni opravljala funkcije v izvršilni, sodni ali zakonodajni veji oblasti na državni ali lokalni ravni;
– po evropski jezikovni lestvici izkazuje višjo raven znanja
angleškega ali francoskega jezika;
– v kandidacijskem postopku in postopku imenovanja
izkaže, da je osebnostno primerna in strokovno usposobljena
za opravljanje funkcije.
(2) Kandidat je dolžan seznaniti kandidacijsko komisijo z
morebitnimi preteklimi in sedanjimi osebnimi okoliščinami, ki bi
lahko vplivale ali ustvarjale videz, da vplivajo na njegovo nepristransko ter objektivno opravljanje funkcije oziroma bi lahko
škodovale ugledu komisije.
(3) Ni osebnostno primerna tista oseba, za katero je na
podlagi dosedanjega dela, ravnanja in vedenja možno utemeljeno sklepati, da funkcije ne bo opravljala strokovno, pošteno,
vestno, ali da ne bo varovala ugleda, nepristranskosti in neodvisnosti komisije.
(4) Kandidat mora kandidaturi priložiti in pred kandidacijsko komisijo osebno predstaviti strokovno utemeljeno strategijo
razvoja in dela komisije ter njeno uporabnost in izvedljivost za
čas trajanja svojega mandata.
(5) Kandidacijska komisija v poslovniku določi način svojega dela. Strokovno usposobljenost preverja s smiselno uporabo standardov, meril in metod uradniškega sveta.«.
5. člen
Za 9. členom se doda nov 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen
(kandidacijski postopek in postopek
imenovanja funkcionarjev)
(1) Funkcionarje komisije imenuje predsednik republike.
(2) Predsednik komisije najkasneje pol leta pred iztekom
mandata predsednika oziroma namestnikov predsednika o tem
obvesti predsednika republike, ta pa pozove predlagatelje za
člane kandidacijske komisije, da imenujejo svoje člane v roku
15 dni od prejema obvestila predsednika republike. Hkrati s
pozivom za imenovanje članov kandidacijske komisije predsednik republike izvede javna poziva za zbiranje kandidatur za
predsednika komisije in namestnika predsednika komisije. Za
zbiranje kandidatur določi rok, ki ne sme biti krajši od 14 dni.
Pravočasne kandidature generalni sekretar Urada predsednika
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: urad predsednika
republike) posreduje kandidacijski komisiji.
(3) Kandidacijski postopek za izbiro primernih kandidatov
za predsednika in namestnika izvede kandidacijska komisija,
sestavljena iz petih članov. V kandidacijsko komisijo imenujejo:
– enega člana ministrstvo, pristojno za javno upravo,
izmed uradnikov z delovnega področja krepitve integritete in
omejevanja korupcijskih tveganj v javnem sektorju;
– enega člana neprofitne organizacije zasebnega sektorja, ki delujejo na področjih varstva človekovih pravic, integritete,
etike, lobiranja ali preprečevanja korupcije;
– enega člana Državni zbor Republike Slovenije;
– po enega člana Sodni svet in Državnotožilski svet izmed
članov, ki sestavljajo Komisijo za etiko in integriteto,
ki imenovanja sporočijo uradu predsednika republike.
(4) Za člana kandidacijske komisije ne more biti imenovana oseba, ki je član organov politične stranke, ali ki je zadnji
dve leti opravljala funkcije v izvršilni ali zakonodajni veji oblasti
na državni ali lokalni ravni, ali ki je s kandidatom v razmerju,
določenem v prvem odstavku 7.a člena tega zakona. Omejitev
opravljanja funkcije v izvršilni veji oblasti ne velja za člane
kandidacijske komisije iz četrte alineje prejšnjega odstavka.
(5) Člani kandidacijske komisije so pri svojem delu samostojni, neodvisni in niso vezani na nobene usmeritve ali
napotke, delujejo po svoji vesti, odgovorno, skladno z ustavo
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in zakonom ter etično in transparentno. Kandidacijska komisija
pri ugotavljanju pogojev ter preverjanju osebnostne primernosti
in strokovne usposobljenosti upošteva določbe tega zakona
in standarde strokovne usposobljenosti, merila za izbiro in
metode preverjanja usposobljenosti, določene v poslovniku iz
petega odstavka 9. člena tega zakona.
(6) Prvo sejo kandidacijske komisije skliče generalni sekretar urada predsednika republike v sedmih dneh po poteku
roka iz tretjega stavka drugega odstavka tega člena.
(7) Kandidacijska komisija postopek vodi tako, da o njegovem poteku vodi, hrani in arhivira sledljiv zapis za vsakega
kandidata. Razgovori s kandidati pred kandidacijsko komisijo
se snemajo.
(8) Kandidacijska komisija v 30 dneh po izteku roka iz
tretjega stavka drugega odstavka tega člena posreduje predsedniku republike abecedni seznam kandidatov za funkcijo predsednika komisije oziroma kandidatov za funkciji namestnikov
predsednika komisije, ki izpolnjujejo pogoje iz prve do sedme
alineje prvega odstavka 9. člena tega zakona, skupaj s kratkim
obrazloženim mnenjem o osebnostni primernosti in strokovni
usposobljenosti za opravljanje funkcije za vsakega kandidata
posebej, in abecedni seznam tistih, ki ne izpolnjujejo pogojev iz
prve do sedme alineje prvega odstavka 9. člena tega zakona.
(9) Pred imenovanjem predsednika komisije ali namestnika predsednika komisije urad predsednika republike povabi
kandidata oziroma kandidate, da predstavijo strokovno utemeljeno strategijo razvoja in dela komisije ter dajo morebitna
dodatna pojasnila v zvezi s svojo kandidaturo. Predstavitev je
odprta za javnost.
(10) Predsednik republike imenuje predsednika komisije
ali namestnika predsednika komisije v 15 delovnih dneh po
prejemu seznamov kandidatov iz osmega odstavka tega člena.
(11) Če predsednik republike ne imenuje nobenega kandidata za predsednika oziroma namestnika predsednika komisije,
takoj ponovi postopek javnega poziva za zbiranje kandidatur.
(12) Naloge iz tega člena, potrebne za izvedbo zbiranja
kandidatur, izbor primernih kandidatov in administrativno-tehnična opravila za delo kandidacijske komisije, opravlja urad
predsednika republike.
(13) Dokumentacija o kandidacijskem postopku in postopku imenovanja se hrani skladno s pravili, ki urejajo hrambo
dokumentarnega gradiva v javni upravi.«.
6. člen
V 10. členu se v četrtem odstavku drugi stavek spremeni
tako, da se glasi: »Če je predsednik komisije razrešen zaradi
razlogov iz 22. člena tega zakona, razen razloga iz prve alineje
prvega odstavka 22. člena tega zakona, do imenovanja novega
predsednika naloge predsednika s polnimi pooblastili opravlja
njegov prvi namestnik.«.
7. člen
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Komisija deluje in odloča kot kolegijski organ, ki
ga sestavljajo funkcionarji iz prvega odstavka 7. člena tega
zakona.
(2) Komisija kot kolegijski organ:
– odloča o uvedbi in izvedbi postopkov po prvem odstavku 13. člena tega zakona in sprejema odločitve v teh postopkih,
– odloča o zahtevi za izvedbo ukrepov skladno s 13.a,
13.b in 13.c členom tega zakona,
– sprejema ukrepe za zaščito prijavitelja skladno s 23. in
25. členom tega zakona,
– odloča o obstoju nasprotja interesov pri uradnih ravnanjih uradnih oseb iz petega odstavka 38. člena tega zakona,
– odredi izdelavo, uresničitev in dopolnitev načrta integritete iz drugega odstavka 47. člena tega zakona,
– določa prednostne naloge in smernice delovanja komisije, njene politike na posameznem področju dela, programe
dela, finančne in kadrovske načrte ter nadzira njihovo izvajanje,
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– sprejema letna poročila komisije, poslovnik ter akt o
notranji organizaciji in sistemizaciji in
– odloča o drugih zadevah iz pristojnosti komisije, če tako
zahteva funkcionar komisije, ker meni, da je v zadevi zaradi
njene pomembnosti potrebno kolegijsko odločanje.
(3) Zadeve iz prejšnjega odstavka komisija obravnava
na sejah. Seja je sklepčna, če sta na njej prisotna vsaj dva
člana komisije. Kadar komisija zaseda v polni sestavi, odločitve
sprejema z večino glasov članov, kadar pa zaseda v sestavi
dveh članov, ta odločitve sprejema soglasno. Član komisije se
glasovanja ne more vzdržati. Podatek o glasovanju je sestavni
del odločitve.
(4) Člani komisije pri odločanju niso vezani na nobene
usmeritve ali napotke in odločajo na podlagi ustave in zakona.
(5) Komisija lahko na svoje seje z njihovo privolitvijo
vabi predstavnike neprofitnih organizacij zasebnega sektorja
s področja dela komisije, reprezentativnih sindikatov javnega
sektorja (v nadaljnjem besedilu: sindikati) in drugih organizacij
ter posameznike, za katere predsedujoči oceni, da bi s svojim
strokovnim znanjem in izkušnjami lahko pripomogli k uspešni
obravnavi posameznih točk dnevnega reda.
(6) Komisija lahko ugotovitve in druge odločitve v zvezi
s postopki, ki jih vodi po tem zakonu in ki se nanašajo na
funkcionarja, uradnika na položaju, poslovodno osebo in člana
organov upravljanja, vodenja in nadzora v subjektih javnega
sektorja ali na pravno osebo, predstavi javnosti z objavo na
svoji spletni strani in na drug primeren način. Ugotovitve ali
druge odločitve komisija objavi po preteku roka za vložitev
tožbe v upravnem sporu, če ta ni vložena, oziroma po odločitvi
sodišča v upravnem sporu.
(7) Ne glede na prejšnji odstavek lahko komisija izda sporočilo za javnost o zaključku postopka pred komisijo, ki vsebuje
navedbo subjekta iz šestega odstavka tega člena, navedbo o
vrsti postopka, ki ga je vodila, ter odločitev, zoper katero je bila
vložena tožba v upravnem sporu. Sporočilo za javnost ne sme
razkrivati dejanskega stanja.
(8) Komisija dokumente iz šestega odstavka tega člena
objavi tako, da osebne podatke drugih oseb psevdonimizira in
da iz njih ni mogoče razbrati podatkov, varovanih z določbami
drugih zakonov.
(9) Če bi javna objava odločitve komisije ogrozila nadaljnje postopke komisije, jo komisija za ustrezen čas odloži. Če
bi javna objava odločitve komisije na podlagi mnenja pristojnega organa ogrozila interese predkazenskega, kazenskega ali
drugega sodnega, nadzornega ali revizijskega postopka, se
komisija o terminu in vsebini javne objave predhodno posvetuje
s pristojnim organom.
(10) Komisija svoje poslovanje uredi s poslovnikom in
drugimi splošnimi akti. Poslovnik se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.«.
8. člen
Besedilo 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Komisija:
– izvaja nadzor nad določbami tega zakona o nezdružljivosti funkcij, o prepovedi članstva in dejavnosti, o omejitvah
in prepovedih sprejemanja daril, o omejitvah poslovanja, o
dolžnem izogibanju nasprotju interesov, o dolžnosti prijave
premoženjskega stanja, o dolžnostih v zvezi z načrti integritete,
o lobiranju in o protikorupcijski klavzuli;
– izvaja ukrepe za zaščito prijaviteljev;
– pripravlja strokovne podlage za krepitev integritete in za
programe usposabljanja, usposablja osebe, ki so odgovorne
za načrte integritete, in druge zavezance po tem zakonu ter s
predstavniki istovrstnih oseb javnega prava ali njihovih združenj
sooblikuje dobre prakse za identifikacijo in obvladovanje kršitev
integritete, omejevanje in preprečevanje korupcije in nasprotja
interesov;
– svetuje pri krepitvi integritete ter preprečevanju in odpravljanju tveganj za korupcijo v javnem in zasebnem sektorju
in v tem okviru svetuje ali sama vzpostavlja sisteme, aplikacije
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ali druge mehanizme za povečanje transparentnosti delovanja
javnega sektorja, tudi z uporabo sodobne tehnologije;
– opravlja analize delovanja javnega sektorja in objavlja
rezultate, vključno z osebnimi podatki, v skladu z zakonom, ki
ureja dostop do informacij javnega značaja;
– zaradi zagotavljanja transparentnosti delovanja javnega
sektorja pridobiva, uporablja, obdeluje in objavlja podatke o
denarnih tokovih subjektov javnega sektorja;
– spremlja in analizira podatke o stanju in uresničevanju
nalog za preprečevanje korupcije v Republiki Sloveniji, podatke o številu kaznivih dejanj korupcije v Republiki Sloveniji ter
spremlja in analizira zadeve s področja mednarodne korupcije;
– izdaja priporočila in pojasnila o vprašanjih, povezanih z
vsebino tega zakona;
– skrbi za izvajanje resolucije, ki ureja preprečevanje
korupcije v Republiki Sloveniji, pripravlja resolucijo in njene
spremembe ter jih predlaga v obravnavo vladi, ki jih predloži v
sprejem državnemu zboru;
– daje priporočila za aktivnosti za uresničevanje resolucije, ki ureja preprečevanje korupcije v Republiki Sloveniji,
posameznim organom, opredeljenim v resoluciji;
– pristojnim organom v Republiki Sloveniji daje priporočila
glede uresničevanja obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih
aktov s področja preprečevanja korupcije;
– sodeluje s pristojnimi državnimi organi pri pripravi predpisov s področja preprečevanja korupcije, spremlja uresničevanje teh predpisov ter daje pobude za njihove spremembe
in dopolnitve ter daje mnenja o ustreznosti določb predlogov
zakonov in podzakonskih aktov z vidika predpisov, ki urejajo
področje integritete in preprečevanja korupcije;
– daje državnemu zboru in vladi pobude za ureditev določenega področja v skladu s svojimi nalogami in pristojnostmi;
– sodeluje s podobnimi organi drugih držav in mednarodnih organizacij ter mednarodnimi neprofitnimi organizacijami
zasebnega sektorja s področja dela komisije;
– sodeluje z znanstvenimi, strokovnimi, medijskimi in neprofitnimi organizacijami zasebnega sektorja s področja dela
komisije;
– pripravlja izhodišča za kodekse ravnanja;
– vodi evidence v skladu s tem zakonom;
– opravlja druge naloge, določene s tem in drugimi zakoni.
(2) V zvezi z uresničevanjem naloge iz sedme alineje
prejšnjega odstavka policija, državno tožilstvo in sodišče obveščajo komisijo o zaključeni obravnavi kaznivih dejanj korupcije,
v katerih so istočasno osumljeni, ovadeni, obtoženi ali obsojeni
slovenski in tuji državljani oziroma pravne osebe s sedežem v
Republiki Sloveniji in tujini, v roku 30 dni po zaključku zadev, in
sicer policija z obvestilom o načinu zaključka zadeve, državno
tožilstvo z aktom o zavrženju ovadbe ali odstopu od pregona,
sodišče pa s sodbo ali sklepom. Dolžnost obveščanja velja tudi
kadar v okviru mednarodnega sodelovanja od tujih policijskih
ali pravosodnih organov izvedo za zaključeno zadevo v tuji
državi, v kateri je bil ovaden, obtožen ali obsojen državljan
Republike Slovenije.
(3) V zvezi z uresničevanjem naloge iz dvanajste alineje
prvega odstavka tega člena pripravljavci zakonov in drugih
predpisov komisiji posredujejo predloge zakonov in drugih
predpisov najkasneje v času, ko poteka medresorsko usklajevanje.
(4) Policija, državna tožilstva in sodišča komisiji najpozneje do konca marca tekočega leta za preteklo leto posredujejo
statistične podatke v zvezi s postopki, ki se nanašajo na kazniva dejanja korupcije, in sicer:
– policija posreduje podatke o številu obravnavanih kaznivih dejanj korupcije, številu osumljencev in številu vloženih
kazenskih ovadb oziroma poslanih poročil na državno tožilstvo;
– Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije posreduje podatke o številu vloženih obtožnih aktov, številu zavrženih kazenskih ovadb po končanem postopku poravnavanja ali
odloženega kazenskega pregona, podatke o zakonski označbi
kaznivega dejanja in številu obtoženih oseb;
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– sodišča posredujejo podatke o številu izdanih odločb
na prvi stopnji (obsodilne, oprostilne, druge odločitve), številu
obdolžencev in obsojencev po posameznih zadevah, številu
pravnomočno zaključenih zadev (obsodilne, oprostilne, druge
odločitve) ter številu obdolžencev in obsojencev po posameznih zadevah in v zvezi s pravnomočno zaključenimi zadevami:
število izrečenih kazni zapora in število obsodb na pogojno
kazen zapora.
(5) Če gre za kaznivo dejanje z mednarodnim elementom,
organi iz prejšnjega odstavka navedejo tudi ta podatek. Za kaznivo dejanje z mednarodnim elementom gre, če so izpolnjeni
pogoji iz drugega odstavka tega člena.
(6) Komisija na začetku leta za potrebe posredovanja
statističnih podatkov v naslednjem koledarskem letu sporoči
seznam kaznivih dejanj korupcije, v zvezi s katerimi je potrebno
sporočati podatke.
(7) Policija, državno tožilstvo in sodišče na zahtevo komisije posredujejo tudi druge statistične podatke za uresničevanje
nalog komisije iz sedme alineje prvega odstavka tega člena, v
kolikor z njimi razpolagajo.«.
9. člen
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Komisija lahko na svojo pobudo ali na podlagi prijave
pravne ali fizične osebe uvede postopek zaradi:
1. suma korupcije, ki ne obsega kršitev iz 2. do 13. točke
tega odstavka;
2. suma kršitve integritete uradne osebe;
3. suma kršitve obveznosti vključitve protikorupcijske klavzule v pogodbo;
4. suma kršitve dolžnosti pridobitve izjave oziroma podatkov o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika
ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe
zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane
družbe s ponudnikom;
5. suma kršitve določb o zaščiti prijaviteljev;
6. suma opravljanja nezdružljive funkcije, dejavnosti ali
članstva;
7. suma kršitve pri sprejemanju daril;
8. suma kršitev določb o prepovedi oziroma omejitvah
poslovanja;
9. suma kršitve določb o nasprotju interesov;
10. suma kršitve dolžnosti prijave premoženjskega stanja;
11. suma nesorazmernega povečanja premoženja;
12. suma kršitve določb o lobiranju;
13. suma kršitve dolžnosti, povezanih z izdelavo načrta
integritete.
(2) Komisija v poslovniku določi natančnejša pravila za
postopanje s prijavami, ki vključujejo tudi merila za sprejem
prijave v obravnavo oziroma za zavrnitev, zavrženje ali odstop
prijave drugemu organu (predhodni preizkus prijave). V poslovniku se določijo tudi merila za določanje vrstnega reda obravnave prijav oziroma za uvedbo postopka na lastno pobudo,
način odločanja o obravnavi posameznih zadev in podrobnejša
pravila za izvedbo postopkov po tem členu.
(3) Če komisija v okviru postopka zaradi suma korupcije
iz 1. točke prvega odstavka tega člena zazna znake kaznivega dejanja, nemudoma vloži ovadbo. Postopek zaradi suma
korupcije lahko komisija z vložitvijo ovadbe zaključi, lahko pa
izda in javno objavi tudi načelno mnenje, v katerem se na načelni ravni opredeli do ugotovljenega ravnanja in do morebitnih
sistemskih pomanjkljivosti ali neskladij, ki omogočajo takšno
ravnanje, ter predlaga ukrepe za izboljšanje stanja. Načelno
mnenje lahko komisija izda tudi, če ne zazna znakov kaznivega
dejanja. Načelno mnenje komisije ne pomeni odločanja o kazenski, prekrškovni, odškodninski ali disciplinski odgovornosti
pravne ali fizične osebe in nima oblike upravne odločbe. V
načelnem mnenju komisija ne sme objaviti osebnih podatkov
fizičnih in pravnih oseb iz konkretne zadeve ali podatkov na
podlagi katerih bi jih bilo mogoče prepoznati. Ne glede na
prejšnji stavek, sme komisija, kadar je to potrebno zaradi opisa
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in opredelitve do ugotovljenega ravnanja, objaviti zgolj psevdonimizirane osebne podatke, vendar tako, da fizične ali pravne
osebe ni mogoče prepoznati.
(4) V primeru suma kršitve integritete uradne osebe iz
2. točke prvega odstavka tega člena komisija izda ugotovitve
o konkretnem primeru, ki vsebujejo opis dejanskega stanja,
oceno kršitve uradne osebe z vidika krepitve integritete in v
primeru ugotovljenih nepravilnosti pojasnilo, kakšno bi bilo pričakovano ravnanje. Osnutek ugotovitev o konkretnem primeru
komisija pošlje obravnavani uradni osebi, ki se lahko v roku,
ki ga komisija določi glede na okoliščine obravnavane kršitve,
vendar ne krajšem od treh dni, izjasni o navedbah glede dejanskega stanja. Ob pošiljanju osnutka obravnavani osebi, se
jo obvesti, da bo njen odgovor objavljen skupaj z ugotovitvami
o konkretnem primeru.
(5) V primeru suma kršitev iz 3. do 13. točke prvega odstavka tega člena, ki so v tem zakonu določene za prekršek,
pooblaščena uradna oseba komisije kot prekrškovnega organa
uvede prekrškovni postopek in odloči o prekršku.
(6) Komisija lahko z namenom preprečevanja in odvračanja ravnanj, ki pomenijo kršitev tega zakona po pravnomočnosti
odločbe o prekršku, ki se nanaša na funkcionarja, odločitev
predstavi javnosti z objavo na svoji spletni strani in na drug
primeren način. Objava obsega podatke o kršitelju (osebno
ime ali naziv in sedež pravne osebe), kršitvi (opis okoliščin,
ki pomenijo prekršek) in izrečeni sankciji. Objava je na spletni
strani javno dostopna pet let po objavi.
(7) V primeru suma kršitev iz 3. do 13. točke prvega odstavka tega člena, ki v tem zakonu niso določeni kot prekršek,
komisija izvede ugotovitveni postopek in sprejme ukrepe ali
opravi druga dejanja v skladu z zakonom. Pred dokončnim
sprejetjem odločitve mora komisija v roku, ki ga določi glede
na okoliščine obravnavane kršitve, vendar ne krajšem od treh
dni, pridobiti izjavo obravnavane osebe o očitkih in ugotovitvah
glede kršitev. Osebo se ob tem obvesti, da bo v primeru javne
objave ugotovitev komisije, objavljen tudi njen odgovor.
(8) Po prejemu odgovora obravnavane osebe iz četrtega
in sedmega odstavka tega člena lahko komisija:
– sprejme ugotovitve ali odločitev, kot so bile v osnutku
ugotovitev ali odločitve, v katerih se opredeli do navedb iz
odgovora obravnavane osebe ter postopek obravnave zadeve
zaključi in o tem obvesti obravnavano osebo;
– sprejme drugačne ugotovitve ali odločitev, kot so bile v
osnutku ugotovitev ali odločitve, in ponovno izvede postopek
po tem členu, če se dejstva in pravne okoliščine bistveno
razlikujejo;
– obravnavano osebo, ki je poslala odgovor, povabi na
sejo komisije z namenom razjasnitve dodatnih okoliščin in
izvede morebitne nadaljnje aktivnosti, potrebne za razjasnitev
primera.
(9) Če se obravnavana oseba do navedb v osnutku ne
izjasni, to ni ovira za izdajo ugotovitev komisije. Če komisija
ugotovitve v konkretnem primeru skladno s šestim odstavkom
11. člena tega zakona javno objavi, objavi tudi odgovor obravnavane osebe.
(10) Če komisija zazna, da na določenem področju obstajajo sistemska korupcijska tveganja, izda priporočilo za pravilno
ravnanje subjektov, ki delujejo na tem področju.
(11) Komisija na podlagi zahteve državnih organov, organizacij in drugih fizičnih ali pravnih oseb oblikuje odgovore,
mnenja in pojasnila o vprašanjih s svojega delovnega področja.
(12) Komisija ne obravnava zadev, če je od dogodka, na
katerega se zadeva nanaša, preteklo več kot pet let.«.
10. člen
Za 13.a členom se dodata nova 13.b in 13.c člen, ki se
glasita:
»13.b člen
(predlog za razrešitev in pobuda predstojniku za ukrepanje)
(1) V primeru ugotovljene kršitve iz 2. do 13. točke prvega odstavka 13. člena tega zakona, izvršene s strani na
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funkcijo imenovanega funkcionarja, uradnika na položaju ali
poslovodne osebe, lahko komisija glede na težo kršitve ali njeno ponavljanje pristojnemu organu pošlje pobudo za začetek
postopka za razrešitev obravnavane osebe, ki poteka skladno
z zakonom, ki ureja razrešitev. Pristojni organ je o predlogu
komisije za razrešitev dolžan odločiti v roku 30 dni.
(2) Komisija lahko med ali po zaključku postopka zaradi
kršitve iz prvega odstavka 13. člena tega zakona, v katerem je
obravnavana uradna oseba, z ugotovitvami ali drugimi odločitvami seznani predstojnika ali odgovorno osebo organa, pri
katerem je uradna oseba zaposlena, in mu z namenom zagotavljanja zakonitosti delovanja organa, odpravljanja korupcijskih
tveganj, zagotovitve integritete organa in javnega sektorja ter
zaščite prijaviteljev, predlaga izvedbo ustreznih ukrepov.
(3) Predlog iz prejšnjega odstavka komisija poda, če oceni, da se v obravnavani zadevi ali v povezavi z obravnavano
osebo pojavljajo korupcijska tveganja, tveganja za nezakonito
porabo javnih sredstev ali če je ogrožena integriteta organa ali
javnega sektorja ali zaščita prijaviteljev.
(4) Pri uporabi tega člena je komisija dolžna poskrbeti,
da s svojimi aktivnostmi ne ogrozi interesov postopka pred
komisijo, ki še teče, ali interesov predkazenskega, kazenskega
ali drugega sodnega, nadzornega ali revizijskega postopka, ki
teče pred drugim pristojnim organom.
13.c člen
(pristojnost predlagati revizijo)
Če so podana dejstva in okoliščine, ki izkazujejo sum korupcije ali nasprotja interesov s strani funkcionarjev, uradnikov
na položaju, poslovodnih oseb in članov organov upravljanja,
vodenja in nadzora v subjektih javnega sektorja in komisija
oceni, da je za zaščito porabe javnih sredstev potrebna revizija
poslovanja uporabnikov javnih sredstev, lahko komisija med
ali po zaključku postopka sprejme obrazložen sklep, s katerim
računskemu sodišču predlaga uvedbo revizije posameznega
posla ali poslov, sklenjenih s strani subjekta javnega sektorja.«.
11. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
(vrste in pravila postopka)
(1) Komisija v zvezi z izvrševanjem svojih pristojnosti
vodi upravne postopke, hitre prekrškovne postopke in druge
javnopravne postopke po določbah tega zakona.
(2) Upravni postopki, v katerih komisija odloča po zakonu,
ki ureja splošni upravni postopek, so:
– postopek izdaje dovoljenja za sklenitev pogodbe brez
protikorupcijske klavzule (peti odstavek 14. člena tega zakona),
– postopek izdaje dovoljenja funkcionarju za opravljanje
poklicne ali druge dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka
(tretji odstavek 26. člena tega zakona),
– postopek izdaje odločbe o prepovedi opravljanja dodatne dejavnosti ali postavitvi pogojev in omejitev, ki jih mora
funkcionar spoštovati pri opravljanju te dejavnosti (četrti odstavek 26. člena tega zakona),
– postopek izdaje odločbe o preklicu dovoljenja, iz prejšnjih dveh alinej (peti odstavek 26. člena tega zakona),
– postopek izdaje odločbe o obstoju nasprotja interesov
po pisnem obvestilu uradne osebe, kadar nadrejena oseba
oziroma predstojnik ali kolektivni organ o izločitvi ne odloči v
zakonskem roku ali če uradna oseba nima nadrejene osebe
oziroma predstojnika (peti odstavek 38. člena),
– postopek izdaje odločbe o znižanju plače oziroma nadomestila plače zavezanca zaradi zavrnitve sporočanja podatkov
o funkcijah, dejavnostih, premoženju in dohodkih v skladu z
zakonom (drugi odstavek 44. člena),
– postopek izdaje sklepa in odredbe o izdelavi, uresničitvi
ali dopolnitvi načrt integritete (drugi odstavek 47. člena tega
zakona),
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– postopek izdaja odločbe o vpisu lobista v register lobistov (registracija lobista) in vpisu spremembe podatkov lobista
(58. člen tega zakona),
– postopek izbrisa lobista iz registra lobistov (62. člen
tega zakona),
– izrekanje sankcij na podlagi 73. in 74. člena tega zakona.
(3) Hitri prekrškovni postopki so postopki, v katerih komisija na podlagi zakona, ki ureja prekrške izreka sankcije po 77.,
78. in 79. členu tega zakona.
(4) Drugi javnopravni postopki so postopki, ki se vodijo
za izvajanje pristojnosti po prvem odstavku 13. člena tega zakona. Za druge javnopravne postopke se za vprašanja, ki niso
urejena s tem zakonom, smiselno uporabljajo določbe zakona,
ki ureja upravni postopek.
(5) Zoper ugotovitve ali druge odločitve iz postopkov po
prejšnjem odstavku ima obravnavana oseba pravico do vložitve
tožbe v upravnem sporu. Upravno sodišče o tožbi odloči v treh
mesecih od vložitve tožbe. Zoper načelno mnenje iz tretjega
odstavka 13. člena tega zakona, ki ne izpolnjuje zahtev iz
tretjega odstavka 13. člena tega zakona ali v drugih primerih,
ko pomeni odločanje o pravici, obveznosti ali pravni koristi
posameznika, je dopusten upravni spor.«.
12. člen
Za 15. členom se dodajo novi 15.a, 15.b in 15.c člen, ki
se glasijo:
»15.a člen
(razgovor na seji komisije)
(1) Komisija lahko zaradi razjasnitve dejstev in okoliščin
v zvezi s posamezno zadevo, ki jo obravnava, vabi osebe na
razgovor na sejo komisije.
(2) Komisija lahko na razgovor vabi:
– uradne osebe,
– predstojnike oziroma odgovorne osebe v organizacijah,
ki jim je podeljeno javno pooblastilo,
– druge osebe, zaposlene v subjektih javnega sektorja,
– osebe iz drugega odstavka 40. člena tega zakona.
(3) Osebe iz prejšnjega odstavka se morajo na zahtevo
komisije odzvati vabilu in na razgovoru osebno in po resnici
odgovarjati na vprašanja iz pristojnosti komisije. Oseba, ki v
času vabljenja nima več statusa iz prejšnjega odstavka, se
mora odzvati vabilu tudi po prenehanju statusa, ki ga je imela
v času dogodka oziroma ravnanja, ki ga obravnava komisija.
(4) Poleg oseb iz drugega odstavka tega člena lahko komisija opravi razgovor tudi z drugimi osebami, če v to privolijo.
(5) Vabilo za razgovor vsebuje najmanj naslednje podatke:
– ime in priimek vabljenega,
– datum, uro in kraj razgovora,
– navedbo, v zvezi s katerim dogodkom, njenim ravnanjem ali ravnanjem drugih oseb, podatki ali dokumentacijo bo
potekal razgovor,
– pojasnilo, da lahko vabljena oseba s seboj prinese
dodatno dokumentacijo,
– rok za morebitno utemeljeno opravičilo odsotnosti,
– pojasnilo, da ima vabljena oseba pravico do pravnega
zastopanja s strani pooblaščenca, ki si ga sama izbere in za
katerega sama nosi stroške zastopanja, in
– opozorilo o pravnih posledicah neudeležbe.
(6) Oseba, ki se brez opravičljivih razlogov ne odzove
na razgovor, na katerega je bila pravilno vabljena, ne more
biti prisilno privedena, lahko pa se ji izreče sankcija v skladu
s tem zakonom.
(7) Komisija vroča vabilo vabljeni osebi praviloma osebno
na naslovu delodajalca. Vabilo pošlje po pošti, po svoji uradni
osebi, ali po pravni ali fizični osebi, ki opravlja vročanje dokumentov v fizični obliki, ali po elektronski pošti, ki omogoča
dejansko seznanitev z vabilom. Če komisija oceni, da je tako
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primerneje, se vabilo vroča na naslovu stalnega ali začasnega
prebivališča vabljene osebe, skladno z določbami zakona, ki
ureja splošni upravni postopek.
(8) Če vabljena oseba iz utemeljenih razlogov opraviči
svoj izostanek, se jo vabi ponovno na drug datum oziroma uro.
(9) Vabilo mora biti vabljeni osebi vročeno najmanj tri
delovne dni pred sejo komisije. V primeru utemeljenih razlogov
je lahko rok tudi krajši, vendar v tem primeru vabljena oseba
zaradi izostanka na seji ne sme trpeti pravnih posledic.
(10) Komisija lahko na svojo pobudo ali na predlog vabljene osebe odloči, da se razgovor z vabljeno osebo opravi z
uporabo sodobnih tehničnih sredstev za prenos slike oziroma
glasu (tele ali videokonferenca).
(11) Seje komisije, na katerih se opravlja razgovor, se
zvočno snemajo. Vabljena oseba ima pravico do elektronske
kopije zvočnega posnetka, ki postane del zapisnika in spisa.
(12) V zapisniku o opravljenem razgovoru je treba zapisati, da je bil razgovor posnet z ustreznim tehničnim sredstvom
za zvočno snemanje in kdo je to napravil, da je bila vabljena
oseba vnaprej obveščena o snemanju in da je bil posnetek
reproduciran.
(13) Razgovor z vabljeno osebo se praviloma opravlja
posamično in brez prisotnosti drugih vabljenih oseb, razen če
komisija iz utemeljenih razlogov odloči drugače. Če se izpovedbe posameznih vabljenih oseb v isti zadevi, o isti okoliščini
med seboj razlikujejo ali če obstajajo drugi utemeljeni razlogi,
sme komisija na isto sejo vabiti več oseb in na seji med njimi
opraviti soočenje.
(14) Kadar komisija med razgovorom z vabljeno osebo
zaradi ravnanja drugih oseb ugotovi, da je potrebno osebo
vabiti na razgovor zaradi njenega ravnanja, komisija razgovor
prekine in osebo seznani, da jo bo ponovno vabila skladno s
petim odstavkom tega člena. V primeru iz prejšnjega stavka se
zapisnik, zvočni zapis in dokumentacija, ki jo je oseba izročila,
iz spisa izločijo in jih v nadaljevanju tega postopka ni dopustno
pregledovati niti uporabiti.
15.b člen
(potek razgovora)
(1) Razgovor z vabljeno osebo vodi predsedujoči, ki daje
besedo udeležencem in skrbi za nemoten potek seje komisije.
Predsedujoči zagotavlja učinkovit, nemoten in zakonit potek
seje, vzdrževanje reda na seji in varovanje dostojanstva komisije in vabljene osebe.
(2) Predsedujoči vabljeno osebo pred razgovorom seznani, da se razgovori pred komisijo zvočno snemajo in da ima
pravico do elektronske kopije zvočnega posnetka.
(3) Predsedujoči vabljeno osebo pred razgovorom opozori, da:
– lahko komisija del ali celoten zapis razgovora posreduje
pristojnim organom, če v svojem postopku ugotovi kršitve iz
njihove pristojnosti,
– je dolžna govoriti resnico, da ne sme ničesar zamolčati,
da je na vprašanja komisije dolžna dajati vsa pojasnila in odgovore, ki so pomembni za opravljanje njenih nalog v konkretnem
primeru, in
– ima pravico odkloniti odgovor na posamezno vprašanje,
če je verjetno, da bi z odgovorom sebe ali koga svojih bližnjih
spravila v hudo sramoto, kazenski pregon ali znatno materialno
škodo.
(4) Predsedujoči nato vabljeno osebo seznani z razlogi
vabljenja.
(5) Vprašanja vabljeni osebi zastavljajo predsedujoči in
člana komisije, z dovoljenjem predsedujočega pa tudi uslužbenci komisije, ki so prisotni na seji.
(6) Vabljena oseba lahko med razgovorom sama ali na
poziv predsedujočega v spis vloži dodatno dokumentacijo ali
pisna pojasnila o zadevi, zaradi katere je vabljena.
(7) Prisotni na seji komisije so dolžni varovati podatke
in informacije, s katerimi so se seznanili med razgovorom.
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Predsedujoči na koncu seje prisotne opozori, da javnosti ali
nepooblaščenim tretjim osebam ne smejo razkrivati nejavnih
informacij in podatkov, s katerimi so se seznanili na seji, ter na
pravne posledice takega dejanja.
15.c člen
(vpogled v spis)
(1) V primeru drugih javnopravnih postopkov ima obravnavana oseba oziroma oseba, zoper katero je podana prijava,
pravico vpogleda v spis po opravljenem predhodnem preizkusu
prijave.
(2) Druge osebe imajo pravico do vpogleda v spis, če
izkažejo svoj pravni interes, in sicer po zaključku postopka
pred komisijo.
(3) Komisija pri vpogledu v spis ne sme razkriti identitete
prijavitelja ali podatkov, na podlagi katerih ga je mogoče identificirati.
(4) Pravica do vpogleda v spis ali prepis posameznega
ali vseh dokumentov se ustrezno omeji ali odreče, če komisija
na podlagi mnenja pristojnega organa oceni, da obstaja verjetnost, da bi to ogrozilo interese predkazenskega, kazenskega
postopka ali drugega sodnega ali nadzornega postopka ali
škodovalo interesom postopka po tem zakonu ali zaradi varstva
osebnih podatkov.
(5) Komisija o pravici do vpogleda v spis odloči najpozneje v 15 dneh od vložitve zahteve. Komisija odloči s sklepom,
kadar pravico do vpogleda omeji ali zavrne. Zoper sklep komisije je dopusten upravni spor.
(6) Postopek vpogleda v spis se podrobneje uredi v poslovniku komisije.«.
13. člen
Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Državni organi, organi lokalnih skupnosti, nosilci
javnih pooblastil, pravne osebe javnega in zasebnega prava,
in osebe s statusom samostojnih podjetnikov posameznikov
ali posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost, morajo
komisiji na njeno obrazloženo zahtevo, ne glede na določbe
drugih zakonov in ne glede na obliko podatkov, v roku, ki ga
določi komisija, brezplačno posredovati vse podatke, tudi osebne, in dokumente, ki so potrebni za opravljanje zakonskih nalog
komisije. Če je naslovnik zahteve komisije Banka Slovenije,
izmenjava podatkov poteka skladno s pravom Evropske unije
(v nadaljnjem besedilu: EU), ki ureja izmenjavo nadzornih in
statističnih informacij ter varovanje poklicne skrivnosti, ter z
določbami predpisov, ki glede navedenih vsebin zavezujejo
Banko Slovenije.
(2) Obrazložena zahteva iz prejšnjega odstavka mora
vsebovati navedbo pravne podlage za pridobitev podatkov,
razloge in namen, za katerega se zahtevajo podatki.
(3) Pri subjektu javnega sektorja ima komisija pri izvajanju svojih pristojnosti ne glede na določbe drugih zakonov in
ne glede na obliko podatkov ali vrsto oziroma stopnjo tajnosti
pravico vpogleda v podatke in dokumente, s katerimi razpolaga
ta subjekt in pravico zahtevati njihov izpis ali kopijo.
(4) Prvi in tretji odstavek tega člena se ne uporabljata za
podatke, ki jih pri svojem delu v zaupnem razmerju pridobi odvetnik, zdravnik, socialni delavec, psiholog, duhovnik ali kakšna
druga oseba, ki ji zakon nalaga dolžnost varovanja podatkov iz
zaupnega razmerja. Če komisija zahteva podatke, ki jih pristojni organi pridobijo s posebnimi oblikami pridobivanja podatkov
po zakonu, ki ureja obveščevalno varnostno dejavnost, ali če
obstaja utemeljena nevarnost, da bi izvedba pooblastil komisije
glede vpogleda ali posredovanja teh podatkov onemogočila
ali bistveno otežila izvedbo predkazenskega ali kazenskega
postopka ali ogrozila življenje ljudi ali varnost države, lahko
policija, državno tožilstvo ali varnostno obveščevalna služba
komisiji odreče dostop do celote ali dela zahtevanih podatkov
oziroma omeji dostop do določenih prostorov. Zavrnitev oziroma omejitev mora biti pisno obrazložena. O ponovni zahtevi
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komisije za vpogled oziroma posredovanje podatkov v roku
15 dni dokončno odloči za področje policije generalni direktor
policije, za področje državnega tožilstva generalni državni tožilec, za področje obveščevalno varnostne dejavnosti pa vlada.
(5) V primeru postopka zaradi suma korupcije in ugotavljanja dejanskih znakov korupcije po tem zakonu, v katerem
potrebuje podatke iz pristojnosti urada, pristojnega za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, komisija uradu
pošlje obrazloženo pisno pobudo za zbiranje in analiziranje podatkov, informacij in dokumentacije skladno z zakonom, ki ureja
preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma. Urad o
ugotovitvah v najkrajšem možnem času obvesti komisijo.
(6) Komisija in uslužbenci komisije lahko v zvezi z zadevo,
ki se vodi pred komisijo, opravljajo razgovore oziroma zbirajo
informacije od oseb, ki bi lahko dale koristne informacije za razjasnitev okoliščin v tej zadevi, tudi izven seje ali izven prostorov
komisije, če se oseba s tem strinja. Razgovori po tem odstavku
se lahko zvočno snemajo samo s predhodnim pristankom
osebe, s katero se opravlja razgovor. Če se oseba, s katero
pooblaščena oseba opravlja razgovor, s tem strinja, lahko da
svojo izjavo tudi na zapisnik, ki ga podpišeta pooblaščena
oseba komisije in oseba, ki je dala izjavo. Elektronska kopija
zvočnega posnetka postane del zapisnika oziroma spisa.«.
14. člen
Besedilo 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Komisija za uresničevanje namena tega zakona in
za krepitev integritete sodeluje z neprofitnimi organizacijami
zasebnega sektorja s področja dela komisije in sindikati.
(2) Komisija enkrat na leto objavi razpis za financiranje
projektov neprofitnih organizacij zasebnega sektorja s področja
dela komisije pri izvajanju nalog na področju usposabljanja,
informiranja in osveščanja javnosti in organov javnega sektorja
ter prenašanja dobrih praks na področju uresničevanja namena
tega zakona.
(3) Sredstva za financiranje projektov iz prejšnjega odstavka se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije v okviru
sredstev komisije.«.
15. člen
Besedilo 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Komisija namenja posebno pozornost rednemu, celovitemu in objektivnemu obveščanju splošne in strokovne
javnosti o svojem delu, pri čemer ob interesu javnosti upošteva
tudi varovanje integritete organa, interese postopkov pred komisijo in pred drugimi pristojnimi organi, zaščito prijaviteljev ter
dostojanstvo in pravice oseb v postopkih komisije.
(2) Komisija poleg dokumentov iz šestega odstavka
11. člena tega zakona na svojih spletnih straneh objavlja informacije iz osmega odstavka 11. člena tega zakona, letna poročila in druge dokumente splošne narave s področja integritete
in transparentnosti, preprečevanja in omejevanja korupcije ter
nasprotja interesov. Komisija na svojih spletnih straneh objavlja
tudi sklice sej komisije in njihove zapisnike na način, da iz njih
ni mogoče razbrati osebnih podatkov in podatkov, varovanih z
določbami drugih zakonov.
(3) Objava podatkov, s katero bi bila lahko razkrita identiteta ali ogrožena varnost osebe, ki v dobri veri poda prijavo ali
kako drugače sodeluje pri razkrivanju korupcije, ali podatkov, ki
so bili pridobljeni zaradi postopka komisije in bi njihovo razkritje
škodovalo njegovi izvedbi, ni dovoljena. Podatkov o osebi, ki
je v dobri veri podala prijavo ali sodelovala pri razkrivanju korupcije, drugih nezakonitih ali neetičnih ravnanj, komisija brez
njene osebne privolitve ne razkriva niti potrjuje.
(4) Komisija po končanem postopku iz prvega odstavka
13. člena tega zakona javnost obvesti tudi, kadar ni ugotovila
kršitev tega zakona, kadar je javnost z uvedbo postopka že
seznanjena.
(5) Podrobnejši način obveščanja javnosti komisija uredi
v poslovniku.«.
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16. člen
Besedilo 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Državni zbor s smiselno uporabo določb tega zakona nadzira premoženjsko stanje, sprejemanje daril, omejitev
poslovanja, nasprotje interesov in nezdružljivost funkcije s pridobitno dejavnostjo predsednika komisije za preprečevanje
korupcije in obeh namestnikov predsednika komisije.
(2) Predsednik komisije in namestnika predsednika komisije podatke o svojih obveznostih, povezanih s položajem
funkcionarja po tem zakonu, vpišejo v uradne evidence komisije o podatkih o premoženjskem stanju, omejitvah poslovanja,
prejetih darilih, nasprotju interesov in nezdružljivosti funkcije s
pridobitno dejavnostjo. Predsednik komisije in oba namestnika
predsednika komisije posredujejo podatke državnemu zboru na
obrazcih, ki so predpisani s tem zakonom. O izpolnitvi navedenih obveznosti funkcionarji komisije obvestijo državni zbor v
roku treh dni. Komisija obvestilo iz prejšnjega stavka objavi na
svojih spletnih straneh.
(3) Ostale podatke, ki jih državni zbor potrebuje za izvedbo nadzora in za vodenje katerih ni pristojna komisija, državni
zbor pridobi sam.«.
17. člen
Besedilo 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Predsednik republike razreši predsednika komisije ali
namestnika predsednika komisije:
– če predsednik komisije ali namestnik predsednika komisije odstopi,
– če funkcije ne opravlja v skladu z ustavo in zakonom,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja,
– zaradi trajne izgube delovne zmožnosti za opravljanje
funkcije,
– če ne ravna v skladu s tretjim odstavkom 7. člena tega
zakona.
(2) O dejstvih iz tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka
mora predsednik komisije ali namestnik predsednika komisije
predsednika republike seznaniti v roku treh dni od nastanka
teh dejstev.
(3) Predsednik republike lahko tudi na predlog državnega
zbora razreši predsednika komisije ali namestnika predsednika
komisije, če funkcije ne opravlja v skladu z ustavo in zakonom.
(4) Če se ugotovi, da predsednik komisije ali namestnik
predsednika komisije ne ravna v skladu s tretjim odstavkom
7. člena tega zakona, ga predsednik republike po pravnomočnosti odločitve o nezdružljivosti razreši na predlog državnega
zbora. Državni zbor pri ugotavljanju nezdružljivega položaja
predsednika in obeh namestnikov z drugimi funkcijami oziroma delom (drugi odstavek 7. člena tega zakona) smiselno
uporablja določbe tega zakona, ki urejajo postopek in ukrepe
komisije na področju nezdružljivosti.
(5) Kadar je predsednik ali namestnik predsednika komisije predčasno razrešen, se v skladu s postopkom iz
9.a člena tega zakona za obdobje mandata imenuje novega
funkcionarja.«.
18. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»30. člen
(prepoved in omejitve v zvezi s sprejemanjem daril
v javnem sektorju)
(1) Uradne osebe ne smejo sprejemati daril ali drugih
koristi (v nadaljnjem besedilu: darila) v zvezi z opravljanjem
svoje funkcije, ali javne službe, ali v zvezi s svojim položajem.
Daril v zvezi z opravljanjem funkcije, ali javne službe, ali v zvezi
s položajem uradne osebe ne smejo sprejemati tudi družinski
člani uradne osebe.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko uradna oseba ali
njen družinski član v imenu organa, pri katerem dela, sprejme
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protokolarno darilo, ki ne glede na vrednost postane last njenega delodajalca. Kot protokolarna se štejejo darila, ki jih dajo
tuje ali domače pravne ali fizične osebe ob službenih dogodkih.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena uradna
oseba lahko sprejme darilo, ki se tradicionalno ali običajno
izroča ob določenih dogodkih (kulturnih, slavnostnih, zaključkih
izobraževanja, usposabljanja, ob praznikih ipd.) ali ob opravljanju diplomatskih aktivnosti, njegova vrednost pa ne sme presegati vrednosti 100 eurov, ne glede na obliko darila in število
darovalcev istega darila.
(4) Če ne gre za darilo iz drugega ali tretjega odstavka
tega člena, je uradna oseba dolžna darovalca opozoriti na
prepoved sprejemanja daril in zavrniti ponujeno darilo, enako
je dolžan zavrniti darilo tudi družinski član uradne osebe. Če
darovalec pri darilu vztraja, je uradna oseba oziroma njen
družinski član darilo dolžna izročiti delodajalcu uradne osebe.
(5) Ne glede na določbe tega člena uradna oseba ali njen
družinski član ne sme sprejeti darila:
– če bi izročitev ali sprejem takega darila pomenila kaznivo dejanje;
– če je to prepovedano po drugem zakonu ali na njegovi
podlagi izdanimi predpisi;
– če se kot darilo izročajo denar, vrednostni papirji, darilni
boni in drage kovine;
– če bi sprejem darila vplival ali ustvaril videz, da vpliva,
na nepristransko in objektivno opravljanje javnih nalog uradne
osebe.
(6) Subjekt javnega sektorja vodi seznam prejetih daril, ki
vsebuje podatke o vrsti in ocenjeni vrednosti darila, darovalcu
in drugih okoliščinah izročitve darila. V seznam daril se vpisujejo podatki o darilih, katerih vrednost presega 50 eurov. Subjekt
javnega sektorja je seznam daril za uradne osebe, njihove
družinske člane in protokolarnih daril dolžan posredovati komisiji do 31. marca za preteklo leto prek elektronskega obrazca,
dostopnega na spletnih straneh komisije.
(7) Način razpolaganja z darili, določanja vrednosti daril in
vodenja seznama daril ter druga izvedbena vprašanja v zvezi
z izvajanjem tega člena s pravilnikom določi minister, pristojen
za sistemsko urejanje omejevanja korupcije.
(8) Določbe tega člena se ne uporabljajo za gospodarske
družbe, v katerih ima večinski delež oziroma prevladujoč vpliv
država ali lokalna skupnost, razen za tiste, ki so ustanovljene
na podlagi zakona.«.
19. člen
31., 32., 33. in 34. člen se črtajo.
20. člen
Besedilo 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan
postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo
javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali
drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati
blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev
ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je
funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo,
ali njegov družinski član:
– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti
zastopnik ali
– neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet
odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.
(2) Prepoved iz prejšnjega odstavka velja tudi za poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja s funkcionarjem
ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo.
(3) Prepoved poslovanja v obsegu, ki izhaja iz prvega in
drugega odstavka tega člena, ne velja za postopke oziroma
druge načine pridobivanja sredstev, ki niso določeni v prvem
odstavku tega člena, pod pogojem, da so pri tem spoštovane
določbe tega ali drugega zakona o nasprotju interesov in o
dolžnosti izogibanja temu nasprotju oziroma pod pogojem, da
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se funkcionar izloči iz vseh faz odločanja o sklenitvi in izvedbi
postopka ali posla. Če funkcionar oziroma njegov družinski
član v tem primeru krši določbe o izogibanju nasprotju interesov oziroma o dolžni izločitvi, nastopijo posledice kot v
primeru prepovedi poslovanja.
(4) Prepoved poslovanja iz prvega odstavka tega člena
in prepoved iz prejšnjega odstavka veljata tudi za ožje dele
občine (vaške, krajevne ali četrtne skupnosti), ki imajo lastno
pravno subjektiviteto, če je občinski funkcionar član sveta
ožjega dela občine ali če se posamezen posel lahko sklene
le z njegovim soglasjem.
(5) Fizična ali odgovorna oseba poslovnega subjekta
poda pisno izjavo o tem, da fizična oseba oziroma poslovni
subjekt ni povezan s funkcionarjem in po njenem vedenju ni
povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen
v prvem odstavku tega člena. Izjava se predloži v postopku
podeljevanja koncesije, sklepanja javno-zasebnega partnerstva ali v postopku javnega naročanja, če ta ni bil izveden, pa
pred sklenitvijo pogodbe z organom ali organizacijo javnega
sektorja iz prvega odstavka tega člena.
(6) Če so podane okoliščine iz prvega odstavka tega
člena, funkcionarji v enem mesecu po nastopu funkcije, nato
pa najkasneje v osmih dneh po vsaki spremembi, organu ali
organizaciji javnega sektorja, v katerem opravljajo funkcijo,
pisno posredujejo:
– osebno ime,
– EMŠO,
– naslov stalnega bivališča,
– podatke o organu, pri katerem funkcionar opravlja
funkcijo,
– datum nastopa in prenehanja omejitve,
– naziv, sedež, matično in davčno številko poslovnega
subjekta,
– način udeležbe funkcionarja ali njegovih družinskih
članov v poslovnem subjektu.
(7) Organ ali organizacija javnega sektorja podatke iz
prejšnjega odstavka posreduje komisiji prek elektronskega
obrazca, dostopnega na spletnih straneh komisije, najkasneje v 15 dneh od prejema podatkov oziroma spremembe
podatkov. Komisija seznam poslovnih subjektov iz prejšnjega
odstavka mesečno objavlja na svoji spletni strani. Poslovni
subjekt, za katerega veljajo omejitve poslovanja po prenehanju funkcije, je še eno leto po prenehanju funkcije funkcionarja
objavljen v seznamu omejitev poslovanja, ki ga vodi komisija.
(8) Omejitve po določbah tega člena ne veljajo za poslovanje na podlagi pogodb, ki so bile sklenjene pred funkcionarjevim nastopom funkcije.
(9) Pogodba ali druge oblike pridobivanja sredstev, ki so
v nasprotju z določbami tega člena, so nične.«.
21. člen
Besedilo 36. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V roku dveh let po prenehanju funkcije funkcionar v
razmerju do organa ali organizacije javnega sektorja, pri katerem je opravljal svojo funkcijo, ne sme nastopiti kot predstavnik poslovnega subjekta, ki s tem organom ali organizacijo
ima ali vzpostavlja poslovne stike.
(2) Organ ali organizacija javnega sektorja, v katerem
je funkcionar opravljal funkcijo, v roku enega leta po prenehanju funkcije ne sme poslovati s subjektom, v katerem je
bivši funkcionar neposredno ali prek drugih pravnih oseb v
več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih
pravicah, upravljanju oziroma kapitalu in s funkcionarjem kot
fizično osebo.
(3) O primeru iz prvega odstavka tega člena organ ali
organizacija javnega sektorja, pri katerem je funkcionar opravljal svojo funkcijo, nemudoma, najpozneje pa v roku 30 dni,
obvesti komisijo.«.
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22. člen
Besedilo 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Uradna oseba mora biti v zvezi s svojo službo ali
funkcijo pozorna na vsako nasprotje interesov in se mu je
dolžna izogniti.
(2) Uradna oseba, ki ob nastopu službe ali funkcije ali
med njenim izvajanjem ugotovi obstoj okoliščin, ki bi lahko
vplivale ali ustvarile videz, da vplivajo na nepristransko in
objektivno opravljanje njenih javnih nalog, navedene okoliščine nemudoma razkrije neposredno nadrejenemu ali od njega
pooblaščeni osebi.
(3) Uradna oseba svoje službe ali funkcije in informacij,
ki jih pridobi pri opravljanju svoje funkcije oziroma službe, ne
sme uporabiti za to, da bi sebi ali komu drugemu uresničila
nedovoljen zasebni interes.«.
23. člen
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
»38. člen
(način izogibanja nasprotju interesov)
(1) Uradna oseba mora takoj, ko ugotovi obstoj okoliščin
nasprotja interesov, prenehati z delom v zadevi, razen če bi
bilo nevarno odlašati, ter o izločitvi in okoliščinah nasprotja
interesov najkasneje v roku treh delovnih dni pisno obvestiti
svojega nadrejenega oziroma predstojnika.
(2) Nadrejena oseba oziroma predstojnik čim prej, najkasneje pa v petih dneh od prejema obvestila iz prejšnjega
odstavka obrazloženo odloči, ali se uradno osebo izloči iz
postopka obravnave in odločanja o zadevi, ali oseba nadaljuje
z delom. Zoper to odločitev ni pravnega sredstva.
(3) Kadar je uradna oseba del kolektivnega organa, o
njeni izločitvi v roku in na način iz prejšnjega odstavka odloči
ta organ. Uradna oseba pri odločanju o lastni izločitvi ne sme
sodelovati.
(4) Če nadrejena oseba oziroma predstojnik ali kolektivni
organ odloči, da bo uradna oseba kljub nasprotju interesov nadaljevala z delom v zadevi, ji lahko da obvezujoče obrazložene
usmeritve za ravnanje in odločanje, pri čemer mora zasledovati
javni interes. Nadrejena oseba oziroma predstojnik ali kolektivni
organ sprejeto odločitev v petih dneh po njenem sprejemu
posreduje komisiji.
(5) Če nadrejena oseba oziroma predstojnik ali kolektivni
organ o izločitvi ne odloči v roku iz drugega odstavka tega člena
ali če uradna oseba nima nadrejene osebe oziroma predstojnika, uradna oseba o obstoju okoliščin nasprotja interesov v
petih dneh obvesti komisijo. Komisija v petih dneh od prejema
obvestila odloči o obstoju oziroma neobstoju nasprotja interesov in o načinu izognitve nasprotju interesov.«.
24. člen
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
»39. člen
(postopek ugotavljanja in posledice dejanskega
nasprotja interesov)
(1) Če obstaja sum, da je pri uradnem ravnanju uradne
osebe obstajalo dejansko nasprotje interesov, lahko komisija
v roku dveh let od opravljenih uradnih dejanj uvede postopek
ugotavljanja obstoja dejanskega nasprotja interesov in njegovih
posledic.
(2) Če je na podlagi izvedenega postopka ugotovljen obstoj dejanskega nasprotja interesov, komisija z ugotovitvami v
konkretnem primeru seznani delodajalca uradne osebe in mu
določi rok, v katerem jo je dolžan obvestiti o sprejetih ukrepih
za odpravo posledic nasprotja interesov.
(3) Komisija lahko o ugotovitvah iz prejšnjega odstavka
in o opustitvah ukrepov za dolžno izogibanje nasprotju interesov iz prejšnjega člena obvesti tudi nadzorni organ subjekta
javnega sektorja, v okviru katerega deluje uradna oseba, in ga
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pozove, naj izvede ali odredi ukrepe za preprečitev ponovitve
kršitve, glede na okoliščine konkretnega primera pa tudi ukrepe
za uveljavljanje odgovornosti uradne osebe, njenega nadrejenega ali predstojnika.«.
25. člen
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
»40. člen
(veljavnost določb o nasprotju interesov)
(1) Določbe 37. do 39. člena tega zakona veljajo za vse
uradne osebe po tem zakonu, razen kadar je izločitev uradne
osebe urejena z zakonom, ki ureja kazenski postopek, z zakonom, ki ureja pravdni postopek, z zakonom, ki ureja splošni
upravni postopek, ali z drugim zakonom, ki ureja izločitev iz
odločanja v pravnem postopku.
(2) Določbe 37. do 39. člena tega zakona, ki veljajo za
uradne osebe, se uporabljajo tudi za osebe, ki jih subjekt
javnega sektorja imenuje kot zunanje člane komisij, sveta,
delovnih skupin ali drugih primerljivih teles, kadar ti opravljajo
javne naloge oziroma naloge iz delovnega področja subjekta
javnega sektorja.«.
26. člen
Besedilo 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavezanci za prijavo premoženjskega stanja so poklicni funkcionarji, člani državnega sveta, nepoklicni župani in
podžupani, uradniki na položaju, poslovodne osebe in člani
organov nadzora v javnih podjetjih in gospodarskih družbah,
v katerih imata država ali lokalna skupnost večinski delež ali
prevladujoč vpliv, osebe, odgovorne za javna naročila, uradniki
Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) in
državljani Republike Slovenije, ki opravljajo funkcijo v institucijah in drugih organih EU ter drugih mednarodnih institucijah,
na katero so bili imenovani ali izvoljeni na podlagi napotitve ali
predloga vlade oziroma državnega zbora, in njihova dolžnost
prijave premoženjskega stanja ni drugače urejena z akti institucije in drugih organov EU ali drugih mednarodnih institucij, za
katero opravljajo funkcijo.
(2) Zavezanec mora najpozneje v enem mesecu po nastopu in po prenehanju funkcije ali dela komisiji sporočiti podatke o svojem premoženjskem stanju na dan nastopa oziroma
prenehanja funkcije. Podatke o premoženjskem stanju morajo
zavezanci komisiji sporočiti tudi leto dni po prenehanju funkcije
ali dela.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek osebe, odgovorne za
javna naročila, komisiji sporočijo podatke o svojem premoženjskem stanju na dan 31. decembra do 31. januarja za preteklo
leto, če so v preteklem koledarskem letu sodelovale v postopku
javnega naročanja, kot je opredeljen v 10. točki 4. člena tega
zakona.
(4) Organi ali organizacije javnega sektorja, pri katerih delujejo zavezanci, komisiji posredujejo seznam zavezancev za
prijavo premoženjskega stanja v 30 dneh po vsaki spremembi.
Naročniki, ki poslujejo po predpisih, ki urejajo javno naročanje,
komisiji posredujejo seznam zavezancev do 31. januarja za
preteklo leto. Podatke o državljanih Republike Slovenije, ki
opravljajo funkcijo v institucijah in drugih organih EU ter drugih
mednarodnih institucijah, na katero so bili imenovani ali izvoljeni na podlagi napotitve ali predloga vlade oziroma državnega
zbora, komisiji posreduje vlada oziroma državni zbor. Seznami
vsebujejo naslednje podatke zavezancev: osebno ime, EMŠO,
davčno številko zavezanca, funkcijo oziroma položaj, datum
nastopa oziroma prenehanja funkcije oziroma položaja in naslov stalnega bivališča.
(5) Sporočanje podatkov o premoženjskem stanju in posredovanje seznama zavezancev se izvede prek elektronskega
obrazca, dostopnega na spletnih straneh komisije.«.
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27. člen
Besedilo 42. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavezanec mora na obrazcu za prijavo premoženjskega stanja navesti naslednje osebne podatke:
– osebno ime,
– EMŠO,
– naslov stalnega prebivališča,
– davčno številko,
– podatke o funkciji oziroma delu, ki ga opravlja in na
podlagi katerega ima status zavezanca,
– podatke o funkciji ali delu, ki ga je opravljal neposredno, preden je postal zavezanec, in
– podatke o drugih funkcijah oziroma dejavnostih, ki jih
opravlja.
(2) Zavezanec mora na obrazcu za prijavo premoženjskega stanja navesti naslednje podatke o premoženju v Republiki Sloveniji in tujini:
– podatke o nepremičninah: vrsta, velikost, leto izgradnje, katastrska občina, lastniški delež, parcelna številka,
številka stavbe in številka posameznega dela stavbe,
– podatke o pravicah na nepremičninah in drugih premoženjskih pravicah,
– podatke o premičninah, če vrednost posamezne premičnine presega 10.000 eurov,
– podatke o denarnih sredstvih pri bankah, hranilnicah
in hranilno – kreditnih službah, če skupna vrednost sredstev
na računih presega 10.000 eurov,
– podatke o skupni vrednosti gotovine, če ta presega
10.000 eurov,
– podatke o lastništvu oziroma deležih, delnicah, katerih
skupna vrednost presega 10.000 eurov, in upravljavskih pravicah v gospodarski družbi ali drugem subjektu zasebnega
prava z navedbo firme pravne osebe ali naziva subjekta ter
podatke o vrstah in vrednosti vrednostnih papirjev, če njihova
skupna vrednost presega 10.000 eurov,
– podatke o dolgovih, obveznostih oziroma prevzetih jamstvih in danih posojilih, katerih vrednost presega
10.000 eurov, in
– druge podatke v zvezi s premoženjskim stanjem, ki jih
zavezanec želi sporočiti ali jih določa ta zakon.
(3) Zavezanec sporoči podatke o premoženju iz prve
do sedme alineje prejšnjega odstavka, če je pravni lastnik
prijavljenih enot premoženja. Dejansko lastništvo in deleže
skupnega lastništva v posamezni enoti prijavljenega premoženja zavezanec navede v okviru osme alineje prejšnjega
odstavka.«.
28. člen
Besedilo 43. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavezanec mora komisiji vsako spremembo osebnih podatkov iz prve, pete in sedme alineje prvega odstavka prejšnjega člena sporočiti v roku 30 dni po nastanku
spremembe, vsako spremembo v premoženjskem stanju pa
najkasneje do 31. januarja v naslednjem letu po nastanku
spremembe. Pri enotah premoženja, ki se skladno z drugim
odstavkom prejšnjega člena prijavi le, če presega določeno
vrednost, je zavezanec kot spremembo dolžan prijaviti povečanje premoženja, s katerim doseže prag za prijavo posamezne vrste premoženja, pri že prijavljenih enotah premoženja
pa sporoči spremembo, ko se premoženje poveča ali zmanjša
za več kot 10.000 eurov.
(2) Sporočanje sprememb premoženjskega stanja se
izvede prek elektronskega obrazca, dostopnega na spletnih
straneh komisije. Obrazec za sporočanje sprememb premoženjskega stanja obsega tudi možnost navedbe razloga za
povečanje ali zmanjšanje premoženja.
(3) Komisija lahko kadarkoli od zavezanca zahteva, da ji
predloži celovite podatke iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena. Zavezanec mora komisiji te podatke predložiti
v 15 dneh po prejemu zahteve.«.
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29. člen
Za 44. členom se dodata nova 44.a in 44.b člen, ki se
glasita:
»44.a člen
(nadzor nad premoženjskim stanjem in ugotavljanje
nesorazmernega povečanja premoženja)
(1) Komisija nadzoruje pravilnost, pravočasnost in popolnost prijave podatkov o premoženjskem stanju in sprememb
tega stanja. Komisija v primeru suma kršitev dolžnosti prijave
premoženjskega stanja in suma nesorazmernega povečanja
premoženja prijavljene podatke zavezancev o premoženjskem
stanju primerja s podatki, ki jih pridobi na podlagi zahteve po
16. členu tega zakona.
(2) Če komisija na podlagi primerjave podatkov iz prejšnjega odstavka ugotovi neskladje, zahteva od zavezanca,
da v roku 15 dni pisno pojasni neskladje in priloži ustrezna
dokazila, lahko pa z zavezancem zaradi razjasnitve dejanskega
stanja opravi razgovor.
(3) Če iz podatkov, pridobljenih v postopku iz tega člena,
ali iz drugih podatkov, pridobljenih po tem zakonu, izhaja sum,
da se je premoženje zavezanca od zadnje prijave nesorazmerno povečalo glede na njegove dohodke iz opravljanja
funkcije ali dejavnosti, ki jo sicer opravlja v skladu z določbami in omejitvami iz tega in drugih zakonov, ali da vrednost
njegovega dejanskega premoženja, ki je osnova za odmero
davčnih obveznosti, znatno presega prijavljeno premoženje
(nesorazmerno povečanje premoženja), ali da zavezanec
razpolaga s premoženjem neznanega izvora, komisija izvede
postopek zaradi suma nesorazmernega povečanja premoženja. V okviru ugotavljanja dejanskega stanja lahko komisija
organom pregona in nadzora, vključno z organom, pristojnim
za preprečevanje pranja denarja, poda pobudo, da v okviru
svojih pristojnosti ugotovijo dejansko stanje glede premoženja in lastništva v Republiki Sloveniji in v tujini in ugotovitve
posredujejo komisiji.
(4) Komisija pripravi osnutek ugotovitev o konkretnem
primeru, ki vsebuje seznam premoženja, ki po ugotovitvah
komisije presega prijavljeno premoženje, uradne znane prihodke zavezanca ali za katerega komisija v postopku ni mogla
ugotoviti vira oziroma izvora. Ta osnutek komisija pošlje zavezancu in ga pozove, naj v roku, ki ga komisija določi glede
na okoliščine obravnavane kršitve, vendar ne krajšem od
osmih dni, pisno pojasni način povečanja ali vire premoženja
in priloži ustrezna dokazila. Komisija lahko na svojo pobudo
ali na predlog zavezanca v zvezi s tem z zavezancem opravi
razgovor.
(5) Če zavezanec ne pojasni načina povečanja ali virov
premoženja oziroma tega ne stori na prepričljiv, verodostojen
in razumljiv način, komisija ravna skladno s 45. členom tega
zakona.
(6) Če komisija med postopkom oceni, da obstaja utemeljena nevarnost, da bo zavezanec s premoženjem neznanega
oziroma nepojasnjenega izvora razpolagal, ga skril ali odtujil,
lahko državnemu tožilstvu ali pristojnemu organu s področja
preprečevanja pranja denarja ali finančnega nadzora predlaga,
naj ta v okviru svojih zakonskih pristojnosti ukrene vse potrebno
za začasno zaustavitev transakcij ali zavarovanja denarja in
premoženja z namenom odvzema protipravno pridobljene premoženjske koristi oziroma denarja in premoženja nezakonitega
izvora. Komisija v predlogu posreduje vse zbrane podatke,
ki so potrebni za izvajanje zakonskih pristojnosti organov iz
prejšnjega stavka.
(7) Državno tožilstvo ali drug organ iz prejšnjega odstavka
mora komisiji najpozneje v roku 72 ur pisno sporočiti, katere
ukrepe je sprejel, ali obrazložiti, zakaj ne bo ukrepal.
(8) Zavezanec je subjekt nadzora po tem členu za čas
opravljanja funkcije, položaja ali dela in še eno leto po prenehanju funkcije, položaja ali dela.
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44.b člen
(razširitev nadzora na druge osebe)
(1) Če se v postopkih iz prejšnjega člena izkaže sum,
da zavezanec svoje premoženje prikriva s prenašanjem na
družinske člane ali da te osebe od tretjih oseb neposredno
pridobivajo enote premoženja, ki na kakršen koli način izvirajo
iz funkcije ali dela zavezanca, lahko komisija razširi nadzor tudi
na premoženjsko stanje družinskih članov zavezanca. Sum iz
prejšnjega stavka obstaja zlasti, kadar je iz pridobljenih podatkov razvidno prenašanje premoženja na družinske člane, kadar
odhodki zavezanca znatno presegajo njegove uradno znane
prihodke ali kadar podatki kažejo, da zavezancu druge osebe
krijejo pomemben del življenjskih stroškov.
(2) Za postopek nadzora nad premoženjskim stanjem
oseb iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo določbe
prejšnjega člena.«.
30. člen
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
»45. člen
(ukrepi v primeru nesorazmernega povečanja premoženja)
(1) Če na podlagi obvestila pristojnega organa zavezanec
v postopku iz 44.a člena tega zakona ne pojasni načina povečanja premoženja, virov premoženja ali razlike med dejanskim
in prijavljenim premoženjem ali tega ne stori na prepričljiv, verodostojen in razumljiv način, komisija zadevo z vsemi zbranimi
podatki nemudoma odstopi državnemu tožilstvu zaradi preverbe možnosti ukrepanja po zakonu, ki ureja odvzem premoženja
nezakonitega izvora, ali pristojnemu organu s področja davkov
zaradi preverbe možnosti ukrepanja po davčnih predpisih. Komisija lahko, če na podlagi obvestila pristojnega organa ugotovi, da s tem ne bi ogrozila interesov postopkov drugih pristojnih
organov, o tem obvesti tudi organ ali organizacijo javnega sektorja, pri katerem zavezanec opravlja funkcijo ali delo, oziroma
organ, pristojen za izvolitev ali imenovanje zavezanca.
(2) Organ ali organizacija javnega sektorja, pri katerem
zavezanec opravlja funkcijo, na katero je bil imenovan, ali delo,
oziroma organ, pristojen za izvolitev ali imenovanje zavezanca,
mora na podlagi obvestila komisije iz prejšnjega odstavka, v
skladu z ustavo in zakonom začeti postopek za prenehanje
mandata, za razrešitev ali za uveljavljanje druge oblike odgovornosti zavezanca in v roku treh mesecev od prejema obvestila o tem obvesti komisijo.
(3) Državno tožilstvo, ki prejme zadevo iz prvega odstavka tega člena, obvesti komisijo o odločitvah in ukrepih po
zaključku postopka.«.
31. člen
46. člen se spremeni tako, da se glasi:
»46. člen
(javnost podatkov za določen krog zavezancev)
(1) Z namenom krepitve transparentnosti in zaupanja
javnosti v nosilce javnih funkcij so podatki o spremembah
premoženjskega stanja poslancev državnega zbora, predsednika državnega sveta, predsednika republike, predsednika
vlade, ministrov, državnih sekretarjev, poklicnih in nepoklicnih
županov in podžupanov, članov sveta Banke Slovenije, funkcionarjev samostojnih in neodvisnih državnih organov, ki opravljajo naloge predstojnika organa ali njegovega namestnika ter
sodnikov ustavnega sodišča javno dostopni na spletnih straneh
komisije ves čas trajanja njihovega mandata in še eno leto po
prenehanju opravljanja funkcije.
(2) Javna objava iz prejšnjega odstavka zajema podatke,
ki jih je zavezanec posredoval prek elektronskega obrazca iz
drugega odstavka 43. člena tega zakona. Komisija lahko ob
objavi obrazca objavi tudi svoje ugotovitve o pravilnosti, popolnosti in pravočasnosti poročanja iz prvega odstavka 44.a člena
tega zakona.
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(3) Komisija podatke javno objavi najkasneje 30 dni po
prejeti prijavi spremembe premoženjskega stanja.
(4) Podatki o premoženjskem stanju in spremembah
premoženjskega stanja drugih zavezancev niso informacija
javnega značaja.
(5) Podrobnejšo metodologijo za javno objavo podatkov
komisija določi s poslovnikom.«.
32. člen
V 63. členu se za drugim odstavkom dodata nova tretji in
četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Komisiji o lobiranju pisno, prek elektronskega obrazca, dostopnega na spletnih straneh komisije, sproti ali najkasneje do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto poroča
tudi interesna organizacija, za katero lobira oseba iz četrtega
odstavka 58. člena tega zakona. Poročilo vsebuje ime in priimek lobista ter podatke iz četrte, pete in šeste alineje 64. člena
tega zakona.
(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka neprofitna
interesna organizacija zasebnega sektorja, ki nima zaposlenih,
o lobiranju ne poroča.«.
33. člen
Besedilo 68. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Lobist se pri izvajanju lobiranja lahko sestaja z lobirancem ali mu posreduje pisne in ustne informacije ter gradivo
v zadevah, v katerih lobira za interesne organizacije. Pri tem
mora navesti podatke iz drugega odstavka tega člena in prvega
odstavka 69. člena tega zakona.
(2) Lobiranec o vsakem stiku z lobistom, ki ima namen
lobirati, sestavi zapis, v katerem navede naslednje podatke:
osebno ime lobista, podatek, ali se je identificiral v skladu z
določbami tega zakona, področje lobiranja, namen in cilj, ime
interesne organizacije ali druge organizacije, za katero lobira,
morebitne priloge ter datum in kraj obiska lobista. Lobiranec
zapis posreduje v roku osmih dni v vednost svojemu nadrejenemu in komisiji. Obveznost izdelave zapisa za lobirance velja
tudi v primeru stikov iz tretjega odstavka 69. člena tega zakona.
Komisija zapise hrani za dobo petih let.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek lobiranec ne sestavi
zapisa v primeru poskusa vzpostavitve stika v pisni obliki, ki
ne vsebuje vseh podatkov iz prvega odstavka 69. člena tega
zakona, ter če ta dopis nemudoma in brez nadaljnjih stikov s
pošiljateljem evidentira v zbirki dokumentarnega gradiva.
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena v primeru elektronskega sporočila, naslovljenega na več predstavnikov istega
organa, o takem sporočilu poroča le prvo naslovljeni lobiranec
ter o tem obvesti tudi ostale naslovnike.
(5) Komisija lahko od lobiranca zahteva, da v osmih dneh
dopolni zapis lobiranja, če ugotovi, da je zapis glede predpisanih podatkov pomanjkljiv.
(6) Sporočanje zapisov o stiku z lobistom se izvede prek
elektronskega obrazca, dostopnega na spletnih straneh komisije.«.
34. člen
Za 75. členom se dodata nova 75.a in 75.b člen, ki se
glasita:
»75.a člen
(pridobivanje, uporaba, obdelava in povezovanje podatkov
o denarnih tokovih subjektov javnega sektorja)
(1) Za namen izvajanja sedme alineje prvega odstavka 12. člena tega zakona ter izvajanja ukrepov in metod za
krepitev integritete in preprečevanje korupcije lahko komisija
brezplačno in kadar je to mogoče, avtomatizirano pridobiva,
uporablja, obdeluje in povezuje podatke iz naslednjih evidenc:
1. zbirke finančnih transakcij s podatki iz plačilnih nalogov
v breme transakcijskih računov subjektov javnega sektorja, ki
jih upravlja Uprava Republike Slovenije za javna plačila,
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2. analitične računovodske evidence subjektov javnega
sektorja v zvezi z obveznostmi in plačilnimi transakcijami subjektov javnega sektorja, ki jih upravljajo Ministrstvo za finance
in ostali subjekti javnega sektorja,
3. evidenco prejetih e-računov, kot jih predpisuje zakon, ki
ureja opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike,
4. poslovni register, sodni register, register transakcijskih
računov, register dejanskih lastnikov in zbirka letnih poročil poslovnih subjektov, ki jih vodi oziroma objavlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem
besedilu: Ajpes),
5. zbirka objav v postopkih zaradi insolventnosti, ki jo vodi
Vrhovno sodišče Republike Slovenije in jo na svojih spletnih
straneh objavlja Ajpes,
6. centralne registre centralnih depotnih družb, kot jih
določa zakon, ki ureja nematerializirane vrednostne papirje,
7. portala javnih naročil, ki ga upravlja ministrstvo, pristojno za javna naročila,
8. evidence gotovinskih transakcij in nakazil v tvegane države, ki jo upravlja Urad Republike Slovenije za preprečevanje
pranja denarja,
9. evidence stvarnega premoženja subjektov javnega
sektorja, kot jih določa zakon, ki ureja stvarno premoženje
države in samoupravnih lokalnih skupnosti in jih upravljajo
Ministrstvo za javno upravo, lokalne skupnosti in drugi subjekti
javnega sektorja,
10. evidence trga nepremičnin, ki jo upravlja Geodetska
uprava Republike Slovenije v delu, ki se nanaša na posle, v katerih v kakršnikoli vlogi nastopa Republika Slovenija ali lokalna
skupnost, ter v delu, ki se nanaša na posle, v katerih kot kupec
ali prodajalec nastopa subjekt javnega sektorja,
11. druge evidence, ki ne vsebujejo osebnih podatkov
ali katerih javnost predpisujejo posebni predpisi, če z njimi ni
predpisana posebna ureditev njihovega dostopa ali uporabe.
(2) Iz evidence iz prve točke prejšnjega odstavka komisija
od upravljavcev zbirk pridobiva naslednje podatke:
– datum plačila, znesek in šifra valute,
– račun obremenitve, naziv nalogodajalca, naslov nalogodajalca, kraj nalogodajalca,
– model reference obremenitve in referenca obremenitve,
– namen transakcije vključno z osebnimi podatki in koda
namena,
– račun odobritve vključno z osebnimi podatki,
– naziv prejemnika vključno z osebnimi podatki, kraj prejemnika in država prejemnika,
– model reference odobritve in referenca odobritve vključno z osebnimi podatki,
– identifikator e-računa.
(3) Iz evidence iz druge točke prvega odstavka tega
člena in v zvezi z njo, komisija od upravljavcev zbirk pridobiva
naslednje podatke:
– vsakokrat veljavnem kontnem načrtu,
– datumu poslovnega dogodka in knjižbe,
– oznaki knjigovodske listine, ki je bila podlaga za knjižbo,
– znesku in kontu, vključno z analitičnimi podkonti, na
katerega je bil knjižen dogodek (tako na debetni kot na kreditni
strani),
– opisu poslovnega dogodka, vključno z osebnimi podatki,
– namen nakazila iz šifranta, kadar ta obstaja.
(4) Iz evidence iz tretje točke prvega odstavka tega člena
komisija pridobiva naslednje podatke:
– iz ovojnice e-računa in e-račun, kot ju določa zakon, ki
ureja opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike,
vključno z osebnimi podatki,
– identifikator in status e-računa.
(5) Iz evidence iz četrte točke prvega odstavka tega člena
komisija pridobiva naslednje podatke:
– podatke o osebah povezanih s posameznim poslovnim
subjektom: osebno ime, davčna in matična številka ustanoviteljev, sedanjih in nekdanjih družbenikov ter njihov poslovni
delež; osebno ime in davčna in matična številka članov nad-
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zornih in poslovodnih organov ali drugih zastopnikov ter njihov
položaj v poslovnem subjektu, datum podelitve pooblastila
oziroma datum izvolitve ali njihovega imenovanja ter datum
prenehanja pooblastila;
– podatke o dejanskih lastnikih: osebno ime in naslov ter
državljanstvo, višina lastniškega deleža ali navedba drugega
načina nadzora;
– podatke o imenu in priimku, davčni številki ter transakcijskem računu fizičnih oseb, imetnikov transakcijskih računov, ki
so prejemniki transakcij iz 1. točke prvega odstavka tega člena,
kadar je iz kode namena transakcije razvidno, da se izplačilo
nanaša na donatorske, sponzorske, svetovalne pogodbe in
druge avtorske ali druge intelektualne storitve ter enake podatke o fizičnih osebah, ki so imetniki transakcijskih računov,
ki so prejemniki transakcij, ki presegajo mesečno bruto plačo
predsednika republike,
– druge podatke v zvezi s poslovnimi subjekti, pri katerih
ne gre za osebne podatke.
(6) Iz evidence iz pete točke prvega odstavka tega člena,
komisija pridobiva podatke, ki jih na svojih spletnih straneh
objavlja Ajpes.
(7) Iz evidence iz šeste točke prvega odstavka tega člena,
komisija pridobiva naslednje podatke:
– osebno ime in davčno številko (pri fizičnih osebah)
oziroma naziv ali firmo, davčno številko, matično številko in
naslov (pri poslovnih subjektih) imetnikov vrednostnih papirjev
in število posameznih vrednostnih papirjev,
– oznake vrednostnih papirjev, število izdanih vrednostnih
papirjev ter druge podatke o vrednostnih papirjih iz centralnega
registra nematerializiranih vrednostnih papirjev.
(8) Iz portala javnih naročil iz sedme točke prvega odstavka tega člena komisija pridobiva podatke iz obvestil, ki jih javni
naročniki objavijo v zvezi z izvajanjem postopkov javnega naročanja, koncesij in javno zasebnih partnerstev, o sklenjenih pogodbah, vključno s spletnimi povezavami na vsebino pogodb.
(9) Iz evidence iz osme točke prvega odstavka tega člena
komisija pridobiva podatke o gotovinskih transakcijah in nakazilih v tvegane države, ki se javno objavljajo na podlagi zakona,
ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.
(10) Iz evidenc iz devete točke prvega odstavka tega
člena komisija pridobiva naslednje podatke:
– parcelna številka in šifra katastrske občine,
– številka stavbe in številka dela stavbe ter šifra katastrske občine,
– lastnik, vključno z osebnimi podatki,
– upravljavec, vključno z osebnimi podatki,
– lastniški delež,
– zaznamba javnega dobra,
– stvarne pravice,
– površina parcele,
– površina dela stavbe,
– naslov stavbe ali dela stavbe in
– vrsta rabe dela stavbe.
(11) Iz evidenc iz desete točke prvega odstavka tega
člena komisija pridobiva naslednje podatke:
– osebno ime, naslov pogodbene stranke, ki je fizična
oseba, ali ime oziroma firma, sedež in matična številka pogodbene stranke, ki je pravna oseba, ter država sedeža ter
pravnoorganizacijska oblika pogodbenih strank,
– datum sklenitve pravnega posla, za najemne pravne
posle pa tudi datum začetka in prenehanja najema,
– vrsta pravnega posla,
– vrsta nepremičnine, za najemne posle pa tudi vrsta in
velikost oddane površine,
– identifikacijska oznaka parcel, stavb in delov stavb,
– podatki o nepremičninah, ki so predmet pravnih poslov,
– cena ali najemnina in
– druge podatke, ki vplivajo na ceno ali najemnino.
(12) Iz evidenc iz enajste točke prvega odstavka tega
člena lahko komisija pridobiva podatke, če je za podatke z
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zakonom predpisana javnost in ni predpisana posebna ureditev
za dostop ali uporabo teh podatkov.
(13) Kadar komisija pridobi podatke o pravni oziroma
fizični osebi iz že obstoječih zbirk osebnih podatkov, o tem
ni dolžna obvestiti tistega, na katerega se podatki nanašajo.
Pravica dostopa posameznika do lastnih osebnih podatkov
se uveljavlja neposredno pri upravljavcu evidence iz prvega
odstavka tega člena. Upravljavci zbirk podatkov so komisiji na
njeno zaprosilo dolžni posredovati podatke, ki jih ta potrebuje
za izvrševanje nalog po tem zakonu. O načinu posredovanja
in sporočanju sprememb v že posredovanih podatkih, še zlasti
glede sprememb podatkov, ki se po naslednjem členu javno
objavljajo, podatkov komisija s posameznimi upravljavci podatkov sklene dogovor.
(14) Določbe tega člena se ne uporabljajo za podatke,
varovane z določbami zakona, ki ureja tajne podatke.
(15) Kot povezovalni znak se pri fizičnih osebah uporablja
davčna številka, EMŠO ali transakcijski račun, pri poslovnih subjektih davčna številka, matična številka ali transakcijski račun,
pri proračunskih uporabnikih šifra proračunskega uporabnika,
davčna številka, matična številka ali transakcijski račun, pri
e-računih identifikator e-računa, pri nepremičninah pa identifikacijska oznaka nepremičnine. Komisija lahko za povezovanje
zbirk uporablja tudi druge identifikatorje, ki jih vsebujejo posamezne evidence.
(16) Komisija lahko podatke iz tega člena pridobiva neposredno od upravljavcev evidenc iz prvega odstavka tega člena
tudi za obdobje zadnjih 10 let.
75.b člen
(objava podatkov o denarnih tokovih subjektov
javnega sektorja)
(1) Komisija zaradi zagotavljanja transparentnosti porabe javnih sredstev in finančnih sredstev poslovnih subjektov
javnega sektorja zaradi krepitve integritete in omejevanja korupcijskih tveganj, ter nadzora javnosti nad smotrnostjo porabe
javnih sredstev, na spletni strani objavi podatke iz prejšnjega
člena, pod pogoji, določenimi v tem členu.
(2) V celoti se objavijo podatki iz četrtega, šestega, osmega, devetega in dvanajstega odstavka prejšnjega člena.
(3) Ne objavijo se podatki iz drugega odstavka prejšnjega
člena o transakcijskem računu, naslovu prejemnika in davčni
številki prejemnika, ki je fizična oseba. Prav tako se ne objavijo
podatki o osebnem imenu prejemnika ter podatki o namenu
transakcije, razen kadar je iz kode namena razvidno, da se
izplačilo nanaša na donatorske, sponzorske, svetovalne pogodbe in druge avtorske ali druge intelektualne storitve ter na
transakcije, ki presegajo mesečno bruto plačo predsednika
republike.
(4) Ne objavijo se podatki iz tretjega odstavka prejšnjega
člena o besedilnem opisu poslovnega dogodka, razen kadar
je iz kode namena transakcije, na katero se knjižba nanaša, razvidno, da se poslovni dogodek nanaša na donatorske,
sponzorske, svetovalne pogodbe in druge avtorske ali druge
intelektualne storitve ter na transakcije, ki presegajo mesečno
bruto plačo predsednika republike.
(5) Objavijo se le podatki iz petega odstavka prejšnjega
člena, ki jih Ajpes objavlja na podlagi zakona in na način oziroma z omejitvami, ki jih določa zakon.
(6) Ne objavijo se podatki iz sedmega odstavka prejšnjega člena o davčni številki fizičnih oseb, prav tako pa se ne
objavijo podatki o osebnem imenu tistih fizičnih oseb, katerih
delež imetništva vrednostnih papirjev posameznega subjekta
ne presega pet odstotkov.
(7) Za spletno objavo in omogočanje spletnega iskanja
po osebnih podatkih posameznega družbenika, ustanovitelja,
zastopnika, nadzornika, imetnika ali dejanskega lastnika veljajo
omejitve, kot so določene v zakonu, ki ureja sodni register,
zakonu, ki ureja poslovni register, in zakonu o preprečevanju
pranja denarja in financiranja terorizma.
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(8) Ne objavijo se osebni podatki iz desetega odstavka
prejšnjega člena o fizičnih osebah.
(9) Ne objavijo se osebni podatki iz enajstega odstavka
prejšnjega člena o fizičnih osebah.
(10) Objavijo se podatki iz evidence premoženjskega
stanja iz drugega odstavka 46. člena tega zakona, evidence
zapisov o stikih z lobisti iz drugega odstavka 68. člena tega zakona in evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena tega zakona.
(11) Komisija podatke, ki jih objavlja po tem členu, redno
posodablja in objavlja. V primeru ugotovljene napake v objavljenih podatkih, ki jih vodi komisija, se skupaj s popravljenim
podatkom objavi uradni zaznamek o popravku.
(12) Oseba z upravičenim pravnim interesom lahko zahteva odpravo napake v objavljenih podatkih, ki jih vodi komisija.
Komisija o odpravi napake odloči z odločbo, skladno z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek. Če komisija zahtevku
v celoti ugodi, o tem napravi uradni zaznamek. Če komisija
zahtevek zavrne, lahko ta oseba zahteva, da se ob objavljenih
spornih podatkih, na primeren način objavi njeno pojasnilo o
spornih podatkih, odločbo komisije in druge relevantne dokumente. Zoper odločbo komisije ni dovoljena pritožba.
(13) Komisija hrani in zagotavlja dostopnost podatkov
deset let od njihove objave. Podatke iz evidence transakcij, ki
so starejši od deset let, komisija preda Arhivu Republike Slovenije in odstrani s svoje spletne strani. Podatki, ki jih objavlja
komisija, morajo biti dostopni tudi v strojno berljivi obliki, skupaj
z meta podatki, ki definirajo njihovo strukturo in omogočajo
enostavno ponovno uporabo. Podatki, ki se objavljajo na spletnih straneh, razen podatkov iz petega, šestega in devetega
odstavka tega člena, se objavijo tudi v Nacionalnem portalu
odprtih podatkov.
(14) Ne glede na določbe zakona, ki ureja dostop do
informacij javnega značaja, so podatki iz prejšnjega člena na
podlagi zahteve za ponovno uporabo prosilcem dostopni samo
pri upravljavcu evidence iz prvega odstavka prejšnjega člena.«.
35. člen
Besedilo 76. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Komisija podatke, informacije in dokumentacijo, pridobljeno na podlagi tega zakona, hrani deset let. Z dokumentacijo se ravna v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo dokumentarnega gradiva.
(2) Komisija vodi naslednje evidence podatkov:
– evidenco prijav o sumih korupcije in kršitev tega zakona, ki vsebuje ime, priimek in naslov stalnega ali začasnega
prebivališča prijavitelja, ime, priimek in naslov stalnega ali
začasnega prebivališča prijavljenih oseb in druge podatke,
povezane s preprečevanjem in raziskovanjem prijavljenih koruptivnih ravnanj, za namene ugotavljanja korupcije in izvajanja
pristojnosti komisije in drugih državnih organov na področju
preprečevanja korupcije,
– evidenco funkcionarjev, uradnikov na položaju, poslovodnih oseb in oseb, odgovornih za javna naročila iz 4. člena tega
zakona (osebno ime, EMŠO, davčna številka, funkcija oziroma
položaj, naslov stalnega bivališča), za namene ugotavljanja
zavezancev, njihove istovetnosti in preverjanja podatkov ter
odločanja po tem zakonu,
– evidenco zadev s področja mednarodne korupcije v
skladu z osmo alinejo prvega odstavka 12. člena tega zakona (osebno ime osumljene, ovadene, obtožene ali obsojene
osebe, EMŠO, kvalifikacija kaznivega dejanja, vrsta zaključka
zadeve) za namene ugotavljanja vzrokov mednarodne korupcije, oblikovanja ukrepov, za potrebe poročanja mednarodnim
organizacijam, odkrivanja primerov mednarodne korupcije v
skladu s pooblastili po tem zakonu in sodelovanja z drugimi
pristojnimi državnimi organi,
– evidenco zadev s področja zaščite prijaviteljev koruptivnih ravnanj iz četrtega, petega in šestega odstavka 23. člena
tega zakona (osebno ime prijavitelja ali njegov psevdonim,
odločitev o tem, ali je bila prijava podana v dobri veri in ali je bila
za zaščito prijavitelja in njegovih družinskih članov odrejena
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zaščita po zakonu, ki ureja zaščito prič) za namene izvajanja
zaščite prijaviteljev koruptivnih ravnanj, spremljanja učinkovitosti zaščite in pomoči prijaviteljem,
– evidenco zadev s področja zaščite uradnih oseb, od
katerih se zahteva nezakonito oziroma neetično ravnanje iz
24. člena tega zakona (osebno ime prijavitelja komisiji, osebno
ime osebe, ki zahteva nezakonito oziroma neetično ravnanje,
navedba organa in seznam izdanih navodil komisije za ravnanje), za namene izvajanja zaščite uradnih oseb, spremljanja
učinkovitosti zaščite in pomoči uradnim osebam,
– evidenco o obstoju vzročne zveze iz tretjega odstavka
25. člena tega zakona in evidenco zahtevkov za premestitev iz
četrtega odstavka 25. člena tega zakona (osebno ime prijavitelja, osebno ime osebe, ki zahteva nezakonito oziroma neetično
ravnanje, navedba organa, vsebina ocene oziroma zahtevka
za premestitev) za namene ugotavljanja obstoja povračilnih
ukrepov, ukrepanja proti povračilnim ukrepom ter spremljanja
učinkovitosti ukrepov komisije,
– evidenco seznamov daril iz šestega odstavka 30. člena
tega zakona (naziv organa, ki je prejel darilo, osebno ime obdarovanca in njegova funkcija, položaj oziroma delovno mesto,
vrsta darila) za namene ugotavljanja in odločanja o kršitvah
glede prepovedi in omejitev sprejemanja daril, nadzora komisije
nad vodenjem seznamov daril ter njihovega objavljanja,
– evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena tega zakona
(osebno ime funkcionarja, EMŠO, naslov stalnega bivališča,
organ ali organizacija javnega sektorja, kjer funkcionar opravlja
funkcijo, datum nastopa in prenehanja omejitve, naziv, sedež,
matična in davčna številko poslovnega subjekta, način udeležbe funkcionarja ali njegovih družinskih članov v poslovnem
subjektu),
– evidenco uradnih oseb in oseb iz drugega odstavka
40. člena tega zakona, ki jih subjekt javnega sektorja imenuje
kot zunanje člane, glede katerih je komisija po petem odstavku 38. člena in drugem odstavku 39. člena tega zakona
ugotavljala obstoj nasprotja interesov (osebno ime, funkcija,
položaj, delovno mesto oziroma podatki o članstvu, naslov
stalnega prebivališča, vsebina odločitve komisije) za namene
ugotavljanja in odločanja o nasprotju interesov ter sodelovanja
s pristojnimi organi,
– evidenco zavezancev iz prvega odstavka 41. člena tega
zakona, ki vsebuje podatke iz prvega in drugega odstavka
42. člena tega zakona, pri čemer se podatki o premoženjskem
stanju vodijo ločeno, za namene ugotavljanja zavezancev in njihove istovetnosti, preverjanja podatkov in odločanja po tem zakonu ter za objavo podatkov in izvajanje pristojnosti komisije in
drugih državnih organov na področju preprečevanja korupcije,
– evidenco zadev s področja nesorazmerno povečanega
premoženja iz 44.a člena tega zakona (osebno ime, funkcija oziroma položaj zavezancev iz prvega odstavka 41. člena
tega zakona, seznam obvestil po prvem odstavku 45. člena
tega zakona, seznam obvestil iz drugega odstavka 45. člena
tega zakona, seznam sprejetih odločitev po šestem odstavku 44.a člena tega zakona in seznam ukrepov po sedmem
odstavku 44.a člena tega zakona) za namene ugotavljanja
premoženjskega stanja zavezancev, za odločanje o kršitvah in
sodelovanja s pristojnimi državnimi organi,
– evidenco oseb iz druge alineje tretjega odstavka 47. člena tega zakona (osebno ime, delovno mesto, organ) za namene učinkovitega izvajanja načrta integritete in usposabljanja
oseb, odgovornih za načrt integritete,
– evidenco funkcionarjev, zoper katere je komisija predlagala uveljavljanje odgovornosti zaradi neizvajanja ukrepov
iz resolucije (tretji odstavek 53. člena tega zakona), ki vsebuje
podatke iz prve alineje tega odstavka, za namene uresničevanja resolucije, in predlaganja ukrepov v primeru njihovega
neizvajanja,
– evidenco – register lobistov, ki vsebuje podatke iz tretjega odstavka 58. člena tega zakona, za namene zagotavljanja
zakonitosti, ugotavljanja, odločanja ter nadzora nad lobiranjem,
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– evidenco samostojnih podjetnikov, gospodarskih družb
oziroma interesnih organizacij, za katere lobirajo lobisti (naziv,
davčna številka) iz 58. člena tega zakona, za namene zagotavljanja zakonitosti, ugotavljanja, odločanja ter nadzora nad
lobiranjem,
– evidenco lobističnih stikov iz 68. člena tega zakona (ime
in priimek položaj ali funkcija lobiranca, naziv organa, politične
stranke, poslanske skupine ali institucije, datum stika, področje
in interesna organizacija, za katero je lobist lobiral, namen in cilj
lobiranja, ime in priimek in davčna številka lobista, vpisanega
v registru lobistov v Republiki Sloveniji, zakonitega zastopnika
ali izvoljenega predstavnika interesne organizacije) za namene
izvajanja nadzora nad lobiranjem in krepitve transparentnosti
vplivov na odločanje v javnem sektorju; evidenca, ki jo komisija
vodi v elektronski obliki, je javno dostopna,
– evidenco izrečenih sankcij lobistom po 73. in 74. členu
tega zakona (osebno ime lobista, davčna številka, vrsta kršitve,
vrsta sankcije) za namene zagotavljanja zakonitosti in transparentnosti lobiranja, varnosti pravnega prometa, spremljanja
vzrokov in kršitev ter oblikovanja ukrepov.
(3) Podatki iz evidence lobističnih stikov predstavljajo
javno dostopne informacije javnega značaja, ki jih komisija objavlja na svojih spletnih straneh, ob pogoju navedbe vira je dovoljena njihova brezplačna in neomejena ponovna uporaba.«.
36. člen
Besedilo 77. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 400 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki:
– se v nasprotju z določbo šestega odstavka 15.a člena
tega zakona brez opravičljivih razlogov ne odzove na razgovor
na seji komisije ali v nasprotju z določbo druge alineje tretjega
odstavka 15.b člena tega zakona ne odgovarja na vprašanja
komisije iz njene pristojnosti, razen v primerih iz tretje alineje
tretjega odstavka 15.b člena tega zakona,
– v nasprotju z določbo drugega odstavka 16.a člena tega
zakona brez predhodnega pisnega dovoljenja komisije razkrije,
objavi ali nepooblaščenim tretjim osebam posreduje podatke
ali informacije, ki jih je pridobil oziroma se je z njimi seznanil v
okviru ali v povezavi z opravljanjem svojega dela za komisijo,
– v nasprotju z določbo četrtega odstavka 23. člena tega
zakona ugotavlja identiteto prijavitelja, ki je prijavo podal v
dobri veri oziroma je utemeljeno sklepal, da so njegovi podatki
resnični,
– v nasprotju z določbo drugega odstavka 26. člena tega
zakona komisije ne obvesti o opravljanju poklicne ali druge
dejavnosti,
– v nasprotju z določbo tretjega odstavka 26. člena tega
zakona ne spoštuje odločbe o prepovedi opravljanja dodatne
dejavnosti ali pogojev in omejitev, ki mu jih je z odločbo postavila komisija,
– v nasprotju z določbami 30. člena tega zakona sprejme
darilo v zvezi z opravljanjem svoje funkcije ali javne službe ali
v zvezi s svojim položajem,
– v nasprotju z določbo šestega odstavka 35. člena tega
zakona organu ali organizaciji javnega sektorja, v katerem
opravlja funkcijo, pisno ne sporoči podatkov,
– v nasprotju z določbo prvega odstavka 36. člena tega
zakona v roku dveh let po prenehanju funkcije v razmerju do
organa ali organizacije javnega sektorja, v katerem je opravljal
svojo funkcijo, nastopi kot predstavnik pravne osebe, ki s tem
organom ima ali vzpostavlja poslovne stike,
– se v nasprotju z določbo prvega odstavka 38. člena tega
zakona ne izloči iz postopka obravnave in odločanja v zadevi,
in pisno ne obvesti nadrejenega oziroma predstojnika, ali v
nasprotju z določbo petega odstavka 38. člena tega zakona
ne obvesti komisije,
– v nasprotju z določbo drugega ali tretjega odstavka
41. člena tega zakona komisiji ne sporoči podatkov o premoženjskem stanju,
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– v prijavo o premoženjskem stanju iz 42. in 43. člena
tega zakona ali v njene dopolnitve ne vpiše potrebnih podatkov
ali vpiše lažne podatke,
– v nasprotju z določbo prvega odstavka 43. člena tega
zakona komisiji ne sporoči sprememb podatkov,
– v nasprotju z določbo tretjega odstavka 56. člena tega
zakona opravlja dejanja lobiranja še pred potekom dveh let,
odkar mu je prenehala funkcija,
– opravlja dejanja lobiranja, čeprav ni vpisan v register
lobistov skladno s prvim odstavkom 58. člena in ni izvzet iz
obveznosti registracije na podlagi četrtega odstavka 58. člena
tega zakona,
– kot lobiranec v skladu z določbo drugega odstavka
68. člena tega zakona ne posreduje komisiji zapisa o lobiranju,
– v nasprotju z določbo petega odstavka 68. člena tega
zakona v osmih dneh ne dopolni zapisa lobiranja,
– kot lobiranec v nasprotju z določbo 69. člena tega zakona ne odkloni stika z lobistom, ki ni vpisan v register lobistov ali
stika, pri katerem bi nastalo nasprotje interesov,
– v nasprotju z določbo tretjega odstavka 70. člena tega
zakona pri lobiranju ravna proti predpisom, ki določajo prepoved sprejemanja daril v zvezi z opravljanjem funkcije ali javnimi
nalogami lobirancev,
– kot lobiranec v roku iz prvega odstavka 71. člena tega
zakona ne prijavi komisiji lobista, ki ravna v nasprotju s 70. členom tega zakona ali ni vpisan v register lobistov v skladu z
58. členom tega zakona.
(2) Z globo od 1.000 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki:
– v nasprotju z določbo četrtega odstavka 23. člena tega
zakona razkrije identiteto prijavitelja, ki je prijavo podal v dobri
veri oziroma je utemeljeno sklepal, da so njegovi podatki resnični, ali poda zlonamerno prijavo,
– v nasprotju z določbo petega odstavka 26. člena tega
zakona po pravnomočnosti odločbe o preklicu dovoljenja ne
preneha z opravljanjem poklicne ali druge dejavnosti,
– v nasprotju z določbo prvega odstavka 29. člena tega
zakona ne preneha opravljati nezdružljive funkcije, članstva ali
dejavnosti v roku, ki ga določi komisija,
– lobira v nasprotju s 70. členom tega zakona.
(3) Z globo od 400 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba organa ali organizacije javnega sektorja, če:
– v nasprotju z določbo drugega in petega odstavka
14. člena tega zakona v pogodbo, ki jo sklene organ ali organizacija javnega sektorja, ne vključi vsebine iz prvega odstavka
14. člena tega zakona,
– po obvestilu komisije ali drugih organov o domnevnem
obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka 14. člena v
nasprotju s tretjim odstavkom 14. člena tega zakona ne prične
s postopkom ugotavljanja ničnosti pogodbe ali z drugimi ustreznimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije,
– komisiji v nasprotju z določbo četrtega odstavka 14. člena tega zakona ne posreduje zahtevanih pogodb in dokumentov,
– v nasprotju z določbo šestega odstavka 14. člena tega
zakona ne pridobi izjave oziroma podatkov o udeležbi fizičnih in
pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih
družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede
na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so
povezane družbe s ponudnikom, ali če te izjave v nasprotju
z določbo šestega odstavka 14. člena tega zakona na njeno
zahtevo ne predloži komisiji.
(4) Z globo od 400 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba državnega organa, lokalne skupnosti, nosilca
javnih pooblastil in pravne osebe javnega ali zasebnega prava
ter samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če komisiji v nasprotju z določbo prvega odstavka 16. člena tega zakona brezplačno ne posreduje
vseh podatkov, tudi osebnih, in dokumentov, ki so potrebni za
opravljanje zakonskih nalog komisije.
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(5) Z globo od 400 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba subjekta javnega sektorja, če komisiji v
nasprotju z določbo tretjega odstavka 16. člena tega zakona
ne omogoči vpogleda v podatke in dokumente, s katerimi razpolaga ta subjekt, ali ne izroči njihovega izpisa ali kopije.
(6) Z globo od 400 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba državnega organa, lokalne skupnosti, nosilca
javnih pooblastil in pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki v nasprotju z določbo četrtega odstavka 23. člena tega
zakona prične postopek za ugotavljanje ali razkritje prijavitelja
zaradi prijave.
(7) Z globo od 400 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba državnega organa, lokalne skupnosti, nosilca
javnih pooblastil ali druge pravne osebe javnega ali zasebnega
prava, ki v nasprotju z določbo prvega odstavka 25. člena tega
zakona prijavitelju povzroči škodljive posledice oziroma ga
izpostavi povračilnim ukrepom.
(8) Z globo od 400 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba državnega organa, lokalne skupnosti, nosilca
javnih pooblastil ali druge pravne osebe javnega ali zasebnega
prava, ki v nasprotju z zahtevo komisije iz tretjega odstavka
25. člena tega zakona ne preneha takoj s povračilnimi ukrepi.
(9) Z globo od 400 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba državnega organa, lokalne skupnosti, nosilca
javnih pooblastil ali druge pravne osebe javnega prava, ki v
nasprotju s četrtim odstavkom 25. člena tega zakona brez utemeljenega razloga ne premesti javnega uslužbenca na drugo
enakovredno mesto, ali javnega uslužbenca ne premesti v roku
iz šestega odstavka 25. člena tega zakona.
(10) Z globo od 400 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba subjekta javnega sektorja, ki v nasprotju
šestim odstavkom 30. člena tega zakona komisiji ne posreduje
seznama prejetih daril.
(11) Z globo od 400 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba organa ali organizacije javnega sektorja
ali ožjega dela občine, če ravna v nasprotju s prvim, drugim ali
četrtim odstavkom 35. člena tega zakona.
(12) Z globo od 400 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba organa ali organizacije javnega sektorja,
v katerem je bivši funkcionar opravljal svojo funkcijo, če v
nasprotju z določbo drugega odstavka 36. člena tega zakona
posluje z bivšim funkcionarjem kot fizično osebo ali njegovim
poslovnim subjektom.
(13) Z globo od 400 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba organa ali organizacije javnega sektorja,
pri katerem je funkcionar opravljal svojo funkcijo, če v nasprotju
z določbo tretjega odstavka 36. člena tega zakona komisije ne
obvesti o ravnanju funkcionarja iz prvega odstavka 36. člena
tega zakona.
(14) Z globo od 400 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba organa ali organizacije javnega sektorja,
če v nasprotju z drugim odstavkom 38. člena tega zakona
uradne osebe ne izloči iz postopka obravnave in odločanja v
zadevi ali komisiji v skladu s četrtim odstavkom 38. člena tega
zakona ne posreduje sprejete odločitve, iz katere izhaja, da
lahko uradna oseba nadaljuje z delom v zadevi.
(15) Z globo od 400 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba organa ali organizacije javnega sektorja ali naročnika, ki komisiji v nasprotju s četrtim odstavkom
41. člena tega zakona ne posreduje seznama zavezancev.
(16) Z globo od 400 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba zavezanca za izdelavo načrtov integritete, ki ravna v nasprotju s prvim ali z drugim odstavkom 47. člena tega zakona, ali če po ugotovitvah komisije po drugem odstavku 48. člena tega zakona ne uresničuje načrta integritete.
(17) Z globo od 400 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba državnega organa, lokalne skupnosti
ali nosilca javnih pooblastil kot nosilca izvajanja ukrepov iz
akcijskega načrta za uresničevanje resolucije, ki v nasprotju s
prvim odstavkom 53. člena tega zakona komisiji ne poroča o
dejavnostih za uresničitev teh ukrepov.«.
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37. člen
Besedilo 78. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 400 do 100.000 eurov se za prekršek iz tretjega, četrtega, petega, šestega, sedmega, osmega, devetega,
desetega, enajstega, dvanajstega, trinajstega, štirinajstega,
petnajstega, šestnajstega in sedemnajstega odstavka 77. člena tega zakona kaznuje nosilec javnih pooblastil ali druga
pravna oseba javnega ali zasebnega prava.«.
38. člen
V 79. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Z globo od 400 do 100.000 eurov se kaznuje za prekršek interesna organizacija, če v nasprotju z določbo tretjega
odstavka 63. člena tega zakona komisiji ne posreduje pisnega
poročila.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
39. člen
(poslovnik komisije)
Komisija sprejme poslovnik iz enajstega odstavka spremenjenega 11. člena zakona v šestih mesecih od uveljavitve
tega zakona.
40. člen
(pravilnik o načinu razpolaganja z darili)
Minister, pristojen za sistemsko urejanje omejevanja korupcije, sprejme pravilnik o načinu razpolaganja z darili iz
sedmega odstavka spremenjenega 30. člena zakona v šestih
mesecih od uveljavitve tega zakona.
41. člen
(omejitev poslovanja)
(1) Organi ali organizacije javnega sektorja iz sedmega
odstavka spremenjenega 35. člena zakona posredujejo komisiji
podatke iz šestega odstavka spremenjenega 35. člena zakona
prek elektronskega obrazca v dveh mesecih od uveljavitve
tega zakona.
(2) Z globo od 400 do 4.400 eurov se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba organa ali organizacije javnega sektorja,
ki komisiji v nasprotju s prejšnjim odstavkom ne posreduje
podatkov.
42. člen
(poročanje o premoženjskem stanju)
(1) Zavezanci iz prvega odstavka spremenjenega 41. člena zakona, ki po dosedanjih predpisih niso bili zavezani k poročanju premoženjskega stanja komisiji, so dolžni prvič poročati
o premoženjskem stanju prek elektronskega obrazca v dveh
mesecih od uveljavitve tega zakona.
(2) Z globo od 400 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki kot zavezanec v nasprotju s prejšnjim
odstavkom komisiji ne sporoči podatkov o premoženjskem
stanju.
43. člen
(sporočanje sprememb premoženjskega stanja)
Do vzpostavitve elektronske aplikacije zavezanci iz prvega in tretjega odstavka spremenjenega 41. člena zakona
sporočajo komisiji vsako spremembo osebnih podatkov in vsako spremembo v premoženjskem stanju iz prvega odstavka
spremenjenega 43. člena zakona enkrat na leto do 31. januarja
za preteklo koledarsko leto.

Stran

6750 /

Št.

158 / 2. 11. 2020

Uradni list Republike Slovenije
2766.

44. člen
(vzpostavitev informacijskega sistema za javno
objavo podatkov)
(1) Komisija v enem letu od uveljavitve tega zakona vzpostavi informacijski sistem za potrebe javne objave podatkov zavezancev iz prvega odstavka spremenjenega 46. člena zakona.
(2) Zavezanci iz prvega odstavka spremenjenega 46. člena zakona morajo v dveh mesecih od vzpostavitve informacijskega sistema iz prejšnjega odstavka poročati o premoženjskem stanju z izpolnitvijo elektronskega obrazca.
(3) Z globo od 400 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek
posameznik, ki kot zavezanec v nasprotju s prejšnjim odstavkom komisiji ne sporoči podatkov o premoženjskem stanju.

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 cestninjenju (ZCestn-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o cestninjenju (ZCestn-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. oktobra 2020.

45. člen

Št. 003-02-8/2020-10
Ljubljana, dne 29. oktobra 2020

(vzpostavitev evidenc)
Komisija vzpostavi oziroma uskladi evidence podatkov
po tem zakonu v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.

Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

46. člen
(financiranje neprofitnih organizacij zasebnega sektorja)
Obveznost komisije iz drugega odstavka spremenjenega
17. člena zakona nastopi s pričetkom proračunskega leta, ki
sledi uveljavitvi tega zakona.
47. člen
(končanje postopkov)
Postopki, ki so se začeli na podlagi Zakona o integriteti
in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno
prečiščeno besedilo), se končajo po določbah tega zakona.
48. člen
(prenehanje veljavnosti in uporabe predpisov)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
– 38.a člen 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, 15/17 in 22/19 –
ZPosS), če se nanaša na poslovodne osebe in člane organov
upravljanja, vodenja ter nadzora v gospodarskih družbah, v
katerih ima večinski delež oziroma prevladujoč vpliv država ali
lokalna skupnost;
– 11. člen Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A,
69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF), Uredba o omejitvah in
dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril
(Uradni list RS, št. 58/03 in 56/15) in Pravilnik o omejitvah in
dolžnostih funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril (Uradni
list RS, št. 53/10 in 73/10), ki se uporabljajo do določitve načina
razpolaganja z darili iz sedmega odstavka 30. člena zakona,
kolikor niso v nasprotju s tem zakonom.
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati
8. točka drugega odstavka 123. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo,
65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF).
49. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 214-02/19-17/45
Ljubljana, dne 21. oktobra 2020
EPA 703-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o cestninjenju (ZCestn-B)

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O CESTNINJENJU
(ZCestn-B)
1. člen
V Zakonu o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15 in
41/17) se v 1. členu v prvem odstavku za besedilom »plačevanjem cestnine« dodata vejica in besedilo »čezmejno izmenjavo
podatkov iz registrov vozil o vozilih in lastnikih ali imetnikih
vozil, za katere je bilo ugotovljeno neplačilo cestnine«.
V drugem odstavku se druga alineja spremeni tako, da
se glasi:
»– Direktiva (EU) 2019/520 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 19. marca 2019 o interoperabilnosti elektronskih
cestninskih sistemov ter lažji čezmejni izmenjavi informacij o
neplačilih cestnine v Uniji (UL L št. 91 z dne 29. 3. 2019, str. 45;
v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2019/520/EU).«.

nijo:

2. člen
V 2. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pome-

1. akreditacija je postopek, ki ga opredeli in upravlja izvajalec cestninjenja, na podlagi katerega ponudnik evropskega
elektronskega cestninjenja pridobi dovoljenje za zagotavljanje
evropskega elektronskega cestninjenja (v nadaljnjem besedilu:
EETS) na določenem območju EETS;
2. avtomatizirano iskanje je postopek spletnega dostopa
za pregledovanje zbirk podatkov o vozilih in lastnikih ali imetnikih vozil ene ali več držav članic Evropske unije;
3. bistveno spremenjeni sistem je sprememba obstoječega elektronskega cestninskega sistema tako, da morajo
ponudniki EETS spremeniti komponente interoperabilnosti, ki
so v uporabi (npr. ponovno programirati ali prirediti vmesnike
za svoje podporne storitve do te mere, da je potrebna ponovna
akreditacija);
4. cestnina je plačilo določenega zneska za uporabo
cestninske ceste iz 3. oziroma 4. člena tega zakona oziroma
cestninskega cestnega objekta iz drugega odstavka 5. člena
tega zakona, katerega višina je določena glede na tip vozila
in prevoženo razdaljo po cestninski cesti ali glede na dolžino
obdobja, v katerem se cestninska cesta uporablja;
5. cestninska ureditev je skupek pogojev, pod katerimi se
na posamezni cestninski cesti odmerja cestnina ter izvaja in
nadzira cestninjenje;
6. cestninjenje je celota dejavnosti, ki so s tem zakonom
in na njegovi podlagi izdanimi predpisi ter splošnimi akti za iz-

Uradni list Republike Slovenije
vajanje javnih pooblastil določene za izpolnjevanje obveznosti
plačevanja cestnine in nadzor nad njenim plačevanjem;
7. cestninska cesta je cesta, ki je s predpisom iz četrtega
odstavka 3. člena tega zakona določena kot cesta, za uporabo
katere se plačuje cestnina;
8. cestninski odsek je s predpisom iz četrtega odstavka
3. člena tega zakona določen del cestninske ceste, ki ga mora
vozilo prevoziti, da nastopi obveznost plačila cestnine po prevoženi razdalji;
9. cestninska postaja je mesto na cestninski cesti ali uvozu oziroma izvozu z nje, ki je opremljeno s potrebnimi objekti
oziroma napravami za cestninjenje z ustavljanjem oziroma
zmanjšanjem hitrosti vozila (v nadaljnjem besedilu: cestninjenje
z ustavljanjem);
10. cestninska uporabniška točka je mesto, ki cestninskemu zavezancu oziroma zavezanki (v nadaljnjem besedilu:
cestninski zavezanec) omogoča vključitev v sistem elektronskega cestninjenja v prostem prometnem toku, pridobitev in
vračilo OBU (on board unit) naprave (v nadaljnjem besedilu:
OBU naprava) ter pridobitev informacij v zvezi z elektronskim
cestninjenjem v prostem prometnem toku;
11. cestninski razred je skupina vozil istega tipa, za katero
se določi enaka višina cestnine;
12. cestninski zavezanec je vsak od zavezancev za plačilo cestnine zaradi uporabe cestninske ceste ali cestninskega
cestnega objekta, določenih v prvem odstavku 7. člena tega
zakona;
13. država članica registracije je država članica Evropske
unije, v kateri je registrirano vozilo, za katero je treba plačati
cestnino;
14. dvosledno vozilo je vozilo, katerega sled je širša od
50 cm;
15. elektronska naprava za cestninjenje je skupni izraz
za napravo za elektronsko cestninjenje z ustavljanjem vozila
ali OBU napravo;
16. elektronska vinjeta je na registrsko označbo in državo
registracije vozila, katerega največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, ne glede na največjo dovoljeno maso priklopnega
vozila (v nadaljnjem besedilu: vozilo do 3.500 kg NDM), vezana
časovno omejena pravica do uporabe cestninske ceste;
17. elektronski sistem cestninjenja je povezan in usklajen
skupek objektov in naprav ter načinov njihove uporabe in delovanja, ki omogoča cestninjenje v prostem prometnem toku
in v katerem obveznost plačila cestnine nastane na podlagi
samodejne zaznave vozila na točki cestninjenja prek komunikacije na daljavo z napravo v vozilu ali samodejne prepoznave
registrske označbe vozila;
18. enosledno vozilo je vozilo, katerega sled ni širša od
50 cm;
19. EETS je način cestninjenja v prostem prometnem
toku, določen v 32. členu tega zakona;
20. glavni ponudnik storitev je ponudnik storitev cestninjenja s posebnimi obveznostmi (npr. obveznost podpisa pogodb
z vsemi zainteresiranimi uporabniki EETS) ali posebnimi pravicami (npr. pravica do posebnega nadomestila za zagotavljanje storitve EETS, zagotovljena dolgoročna pogodba), ki se
razlikujejo od pravic in obveznosti drugih ponudnikov storitev
cestninjenja;
21. imenovani izvajalec cestninjenja je pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ki je imenovana za izvajalca cestninjenja na območju EETS;
22. imetnik vozila je imetnik pravice uporabe vozila (npr.
najemojemalec, lizingojemalec, zakupojemalec);
23. infrastrukturna pristojbina je pristojbina, ki se kot del
cestnine glede na prevoženo razdaljo zaračunava za nadomestilo stroškov gradnje, vzdrževanja, obratovanja in razvoja
cestninske ceste;
24. interoperabilnost je usklajenost elektronskega sistema cestninjenja v Republiki Sloveniji s cestninskimi sistemi v
drugih državah članicah Evropske unije na tehnični, pogodbeni
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in postopkovni ravni zaradi vzpostavitve pogojev za izvajanje
evropskega elektronskega cestninjenja;
25. izbirna cestninska cesta je državna cesta, ki jo lahko
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) na podlagi pogojev iz 4. člena tega zakona določi za cestninsko cesto;
26. izvajalec cestninjenja je upravljavec cestninskih cest,
ki zaračunava cestnino za vožnjo z vozili na območju EETS;
27. klasifikacijski parametri vozil so podatki o vozilu, na
podlagi katerih se obračunava cestnina z uporabo podatkov za
obračun cestnine;
28. komponenta interoperabilnosti je vsaka osnovna
komponenta, skupina komponent, podsklop ali celoten sklop
opreme, vgrajene ali namenjene vgradnji v EETS, od katere
je neposredno ali posredno odvisna interoperabilnost storitve,
vključno z materialnimi in nematerialnimi sestavnimi deli (npr.
programska oprema);
29. koncesijska cestnina je cestnina, ki jo pobira koncesionar v skladu s koncesijsko pogodbo;
30. koncesijska pogodba pomeni »koncesijo gradenj« ali
»koncesijo storitev«, kakor sta opredeljeni v zakonu, ki ureja
nekatere koncesijske pogodbe;
31. lahko vozilo je vozilo, katerega največja dovoljena
masa ne presega 3.500 kg, ne glede na največjo dovoljeno
maso priklopnega vozila;
32. nacionalna kontaktna točka je organ, pristojen za
čezmejno izmenjavo podatkov iz registrov vozil;
33. naprava v vozilu je elektronska naprava za cestninjenje in pomeni popolno strojno in programsko opremo za
uporabo v okviru storitve cestninjenja, ki je nameščena ali se
prevaža v vozilu ter je namenjena zbiranju, shranjevanju, obdelavi in sprejemanju ali oddajanju podatkov na daljavo kot ločena
naprava ali kot naprava, ki je vgrajena v vozilo;
34. neplačilo cestnine je kršitev, ki jo stori cestninski
zavezanec, ki ne plača cestnine za uporabo cestninske ceste
ali cestninskega cestnega objekta, in je predpisana s tem zakonom ali predpisi, izdanimi na njegovi podlagi;
35. območje EETS je cesta, cestno omrežje ali objekt
(npr. most, viadukt, predor), kjer se cestnina zaračuna z uporabo elektronskega cestninskega sistema;
36. OBU naprava je naprava za elektronsko cestninjenje,
namenjena cestninjenju v prostem prometnem toku za vozila,
katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, ne glede na
največjo dovoljeno maso priklopnega vozila, ki so namenjena
ali se uporabljajo za prevoz tovora oziroma oseb v cestnem
prometu (v nadaljnjem besedilu: vozilo nad 3.500 kg NDM);
37. obvezna cestninska cesta je državna cesta, ki jo pod
pogoji iz 3. člena tega zakona vlada določi kot cestninsko
cesto;
38. os je neodvisno od medosja vsaka obesa koles, ki leži
simetrično na vzdolžno središčnico vozila, vključno z obesami,
katerih kolesa niso v stiku s podlago; upoštevajo se osi vlečnega in priklopnega vozila;
39. podatki za obračun cestnine so informacije, za katere
izvajalec cestninjenja opredeli, da so potrebne za določitev dolgovane cestnine za vožnjo z vozilom na določenem območju
cestninjenja in dokončanje cestninske transakcije;
40. podporne storitve so osrednji elektronski sistem, ki ga
uporabljajo izvajalec cestninjenja, skupina izvajalcev cestninjenja, ki so ustvarili vozlišče interoperabilnosti, ali ponudnik
EETS, da zbirajo, obdelujejo in pošiljajo informacije v okviru
elektronskega cestninskega sistema;
41. ponderirana povprečna infrastrukturna pristojbina pomeni skupne prihodke iz infrastrukturnih pristojbin v določenem
obdobju, deljene s številom prevoženih kilometrov vozil na
cestnih odsekih, na katerih se v tem obdobju zaračunavajo
pristojbine;
42. ponderirana povprečna pristojbina za zunanje stroške
pomeni skupne prihodke iz pristojbin za zunanje stroške v določenem obdobju, deljene s številom prevoženih kilometrov vozil
na cestnih odsekih, na katerih se v tem obdobju zaračunavajo
pristojbine;
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43. ponudnik oziroma ponudnica (v nadaljnjem besedilu:
ponudnik) EETS je pravna oseba zasebnega prava, ki na podlagi dovoljenja ministrstva, pristojnega za promet (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo), uporabniku EETS s pogodbo omogoči
vključitev v EETS in izvaja prenos pobrane cestnine na izvajalca cestninjenja;
44. ponudnik storitev cestninjenja je pravni subjekt, ki
zagotavlja storitev cestninjenja na enem ali več območjih EETS
za enega ali več cestninskih razredov vozil;
45. prijava cestnine je izjava, dana izvajalcu cestninjenja,
ki potrjuje prisotnost vozila na območju EETS, v obliki, dogovorjeni med ponudnikom storitev cestninjenja in izvajalcem
cestninjenja;
46. primernost za uporabo je sposobnost komponente
interoperabilnosti, vgrajene v EETS in povezane s sistemom
izvajalca cestninjenja, da doseže in ohrani določeno stopnjo
učinkovitosti med obratovanjem;
47. pristojbina za zunanje stroške je pristojbina, ki se zaračunava za nadomestilo stroškov v zvezi z onesnaževanjem
zraka oziroma obremenitvami s hrupom zaradi prometa;
48. sistem, skladen z EETS, je sklop elementov elektronskega cestninskega sistema, ki so potrebni za vključitev
ponudnikov EETS v sistem in za delovanje EETS;
49. storitev cestninjenja je storitev, ki uporabnikom EETS
omogoča, da z eno pogodbo in po potrebi z eno napravo v
vozilu uporabljajo vozilo na enem ali več območjih EETS; s
storitvijo cestninjenja se uporabniku EETS zagotavlja prilagojena naprava v vozilu in vzdržuje njena funkcionalnost, plačilo
dolgovane cestnine izvajalcu cestninjenja, plačilno sredstvo ali
sprejem že obstoječega plačilnega sredstva; s storitvijo cestninjenja se od uporabnika EETS pobere cestnina, urejajo odnosi
z uporabniki EETS in za cestninske sisteme izvaja in spoštuje
politika varnosti in zasebnosti;
50. storitev EETS je storitev cestninjenja, ki jo na podlagi
pogodbe ponudnik EETS opravi za uporabnika EETS na enem
ali več območjih EETS;
51. stroški financiranja so obresti na posojila oziroma
donosnost lastniškega kapitala delničarjev;
52. stroški gradnje so stroški, ki so povezani z gradnjo in
financiranjem gradnje cestninskih cest ter so določeni v četrtem
odstavku 11. člena tega zakona;
53. stroški naložb so stroški pridobitve zemljišč, načrtovanja, projektiranja, gradnje, nadzora nad gradbenimi pogodbami
in vodenjem projektov, arheoloških in geoloških raziskav ter
razvoja cestninskega omrežja; lahko pa vključujejo tudi donosnost kapitala in stopnjo dobička na podlagi tržnih pogojev;
54. stroški obratovanja in upravljanja cestninskih cest ter
cestninjenja so stroški, ki jih ima upravljavec cestninskih cest
z obratovanjem in upravljanjem cestninskih cest ter izvajanjem
cestninjenja (npr. stroški gradnje in vzdrževanja objektov za
cestninjenje, stroški sistema za plačevanje cestnine, vsakodnevni stroški obratovanja, upravljanja in izvajanja sistema
pobiranja cestnine, dajatve in pristojbine, povezane s koncesijskimi pogodbami); stroški se razdelijo na vsa vozila, za katera
je določena obveznost plačila cestnine;
55. stroški obremenitev s hrupom zaradi prometa so stroški škode, povzročene s hrupom delovanja vozila ali s stikom
vozila s površino vozišča;
56. stroški onesnaževanja zraka zaradi prometa so stroški škode, ki jo povzroči izpust trdnih delcev in predhodnikov
ozona (npr. dušikovega oksida, hlapnih organskih spojin) med
delovanjem vozila;
57. stroški vzdrževanja so letni stroški rednega vzdrževanja cestninskega omrežja (npr. popravila, utrjevanje in
preplastitev cestninskih cest) z namenom ohranjanja njegove
obratovalne funkcionalnosti;
58. težko vozilo je vozilo, katerega največja dovoljena
masa presega 3.500 kg, ne glede na največjo dovoljeno maso
priklopnega vozila;
59. tip vozila je kategorija, v katero spada vozilo, glede
na število osi, dimenzije ali največjo dovoljeno maso vozila ali
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glede na druge razvrstitvene dejavnike, ki izraža povzročeno
škodo cestam, pod pogojem, da uporabljeni sistem razvrstitve
temelji na značilnostih vozila, vsebovanih v dokumentaciji o
vozilu, ki se uporablja v vseh državah članicah Evropske unije,
ali so razpoznavne na pogled;
60. točka cestninjenja je mesto na cestninski cesti, na
katerem se pri cestninjenju v prostem prometnem toku zaračuna cestnina za vožnjo po posameznem cestninskem odseku;
61. uporaba cestninske ceste je vožnja po cestninski
cesti ter ustavljanje in parkiranje na njenih servisnih prometnih
površinah (npr. počivališča), ki se v skladu z zakonom, ki ureja
ceste, štejejo za sestavni del javne ceste;
62. uporabnik oziroma uporabnica (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) elektronskega cestninjenja je pravna ali fizična
oseba, ki je z upravljavcem cestninskih cest sklenila pogodbo
o vključitvi v elektronski sistem cestninjenja oziroma prevzemu
obveznosti plačevanja cestnine za določeno vozilo;
63. uporabnik EETS je fizična ali pravna oseba, ki ima
sklenjeno pogodbo s ponudnikom EETS za dostop do EETS;
64. upravljavec cestninskih cest je državni organ ali pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ki v skladu z zakonom
upravlja določene cestninske ceste;
65. večja popravila cestninskih cest so popravila cestninskih cest razen popravil, ki za uporabnike teh cest niso več
koristna (npr. kjer so bila popravljalna dela nadomeščena z
dodatnimi preplastitvami ali drugimi gradbenimi deli);
66. vozilo je vozilo ali skupina vozil na motorni pogon, ki
so namenjena ali se uporabljajo za prevoz potnikov ali blaga
po cesti;
67. vseevropsko cestno omrežje je cestno omrežje,
kot je določeno z Uredbo (EU) št. 1315/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o smernicah
Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja in razveljavitvi Sklepa št. 661/2010/EU (UL L št. 348 z dne 20. 12.
2013, str. 1), zadnjič popravljeno s Popravkom Uredbe (EU)
št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o smernicah Unije za razvoj vseevropskega
prometnega omrežja in razveljavitvi Sklepa št. 661/2010/EU
(UL L št. 16 z dne 21. 1. 2014, str. 70) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1315/2013/EU) in grafično prikazano na zemljevidih v Prilogi I Uredbe 1315/2013/EU.«.
3. člen
V 3. členu se v tretjem odstavku črta besedilo »oziroma o
obvezni nameščenosti vinjete na vozilu«.
4. člen
V 7. členu se v prvem odstavku v drugi alineji črta besedilo »pravice uporabe«.
5. člen
V 9. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Prevozi z vozili iz prejšnjega odstavka so oproščeni
plačila cestnine in pristojbine za zunanje stroške, če so vozila
registrirana v sistemu upravljavca cestninskih cest pred začetkom uporabe cestninske ceste. Če cestninski zavezanec
v primerih iz prejšnjega odstavka plača cestnino oziroma pristojbino za zunanje stroške, ni upravičen do vračila plačanega
zneska.«.
V osmem odstavku se beseda »vlada« nadomesti z besedilom »upravljavec cestninskih cest v splošnem aktu iz 21. člena zakona«.
6. člen
V 15. členu se v devetem odstavku besedilo »evropskega
elektronskega cestninjenja« nadomesti s kratico »EETS«.
7. člen
V 20. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Po uvedbi EETS se lahko vsaka sprememba cenika
cestnine ali drugih sestavin, pomembnih za določitev višine
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cestnine, uporablja šele po vključitvi teh podatkov v register iz
47. člena tega zakona.«.
8. člen
V 24. členu se v prvem odstavku beseda »tretjega« nadomesti z besedo »osmega«.
9. člen
V 26. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Dobroimetje na OBU napravi je veljavno dve leti od
zadnjega vplačila oziroma od zadnje uporabe OBU naprave.
Dobroimetja, ki mu je potekla veljavnost, ni mogoče ponovno
aktivirati ali zahtevati njegovega vračila.«.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti,
peti in šesti odstavek.
10. člen
V 28. členu se v prvem odstavku v peti alineji besedilo
»evropskega elektronskega cestninjenja« nadomesti s kratico
»EETS«.
11. člen
V 30. členu se v šestem odstavku besedilo »izstavitve
potrdila o prehodih, ki ga upravljavec cestninskih cest posreduje uporabniku elektronskega cestninjenja« nadomesti z
besedilom »zaključka obračuna cestnine, ki ga upravljavec
cestninskih cest izvede«.
12. člen
V 31. členu se v drugem odstavku črta besedilo »pravice
uporabe«.
13. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
»32. člen
(EETS)
(1) Upravljavec cestninskih cest zagotovi cestninjenje v
prostem prometnem toku z uporabo naprav v vozilu, ki za izvajanje elektronskih cestninskih transakcij uporabljajo eno ali več
naslednjih tehnologij: satelitskega določanja položaja, mobilnih
komunikacij in mikrovalovne tehnologije na frekvenci 5,8 GHz.
(2) V skladu s tehnologijami iz prejšnjega odstavka morajo
biti vsi novi elektronski cestninski sistemi, za uporabo katerih
je treba namestiti ali uporabiti naprave v vozilih, v primeru
bistvenih tehnoloških izboljšav pa tudi obstoječi elektronski
cestninski sistemi.
(3) Naprava v vozilu, ki uporablja tehnologijo za satelitsko
določanje položaja, mora biti združljiva s storitvami določanja
položaja, ki jih zagotavljata sistema Galileo in skupna evropska
geostacionarna navigacijska storitev (EGNOS).
(4) Naprava v vozilu lahko uporablja svojo strojno in
programsko opremo oziroma elemente druge strojne in programske opreme, ki je že v vozilu. Naprava v vozilu lahko za
namene komunikacije z drugimi sistemi strojne opreme, ki je
že v vozilu, uporablja tehnologije, ki niso navedene v prvem
odstavku tega člena, če so zagotovljene varnost, kakovost
storitve in zasebnost.
(5) Naprava v vozilu lahko poleg cestninjenja omogoča
tudi druge storitve, če delovanje takih storitev na nobenem
območju EETS ne moti storitev cestninjenja.
(6) EETS se uporabnikom EETS zagotavlja kot stalna
enotna storitev, ki po shranitvi oziroma prijavi klasifikacijskih
parametrov vozila v napravo v vozilu med vožnjo ne zahteva
človeških posegov, razen če se spremenijo značilnosti vozila, in
pri kateri ravnanje uporabnika EETS z napravo v vozilu ostane
enako ne glede na območje EETS.
(7) Tehnične značilnosti cestninjenja v prostem prometnem toku morajo izpolnjevati tehnične zahteve v skladu z
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Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/204 z dne 28. novembra 2019 o podrobnih obveznostih ponudnikov storitev evropskega elektronskega cestninjenja, minimalni vsebini izjave o
območju storitev evropskega elektronskega cestninjenja, elektronskih vmesnikih, zahtevah za komponente interoperabilnosti in razveljavitvi Odločbe 2009/750/ES (UL L št. 43 z dne
17. 2. 2020, str. 49; v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba
2020/204/EU) ter Delegirano uredbo Komisije (EU) 2020/203
z dne 28. novembra 2019 o klasifikaciji vozil, obveznostih
uporabnikov storitev evropskega elektronskega cestninjenja,
zahtevah za komponente interoperabilnosti in minimalnih merilih za upravičenost za priglašene organe (UL L št. 43 z dne
17. 2. 2020, str. 41; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba
2020/203/EU).
(8) Določbe tega člena se ne uporabljajo za parkirnine,
za cestninske ceste ali cestninske odseke, ki ne izpolnjujejo
pogojev za elektronski cestninski sistem, določenih v 17. točki
prvega odstavka 2. člena tega zakona, in za cestninske ceste
ali cestninske odseke, na katerih je cestninjenje v prostem prometnem toku mogoče izvajati le z majhnimi, izključno lokalnimi
cestninskimi sistemi, za katere bi bili stroški za uporabo EETS
nesorazmerni s prednostmi.«.
14. člen
Za 32. členom se dodata nova 32.a in 32.b člen, ki se
glasita:
»32.a člen
(komponente interoperabilnosti cestninskega sistema)
(1) Če se vzpostavi nov elektronski cestninski sistem,
imenovani izvajalec cestninjenja določi in v izjavi o območju
EETS objavi podroben načrt za postopek ugotavljanja skladnosti s specifikacijami in primernosti za uporabo komponent
interoperabilnosti v skladu z Izvedbeno uredbo 2020/204/EU. S
tem se omogoči akreditacija zainteresiranih ponudnikov EETS
najpozneje en mesec pred začetkom delovanja novega elektronskega cestninskega sistema.
(2) Če se elektronski cestninski sistem bistveno spremeni,
izvajalec cestninjenja določi in v izjavi o območju EETS objavi
podroben načrt ponovnega ugotavljanja skladnosti s specifikacijami in primernosti za uporabo komponent interoperabilnosti
ponudnikov EETS v skladu z Izvedbeno uredbo 2020/204/EU,
ki so že akreditirani v sistemu pred njegovo bistveno spremembo. S tem se omogoči ponovna akreditacija ponudnikov EETS
iz prejšnjega stavka najpozneje en mesec pred začetkom delovanja spremenjenega elektronskega cestninskega sistema.
(3) Izvajalec cestninjenja vzpostavi testno okolje, v katerem lahko ponudnik EETS ali njegovi pooblaščeni zastopniki
preverijo, ali je njihova naprava v vozilu primerna za uporabo
na območju EETS. Izvajalec cestninjenja izda ponudniku EETS
ali njegovim pooblaščenim zastopnikom potrdilo, ki dokazuje,
da je njihova naprava v vozilu primerna za uporabo na območju
EETS.
(4) Če je na območju Republike Slovenije več območij EETS, izvajalci cestninjenja, ki so pristojni za posamezna
območja EETS, vzpostavijo enotno testno okolje za več kot
eno območje EETS in pooblaščenemu zastopniku ponudnika
EETS omogočijo, da preveri primernost za uporabo enega tipa
naprave v vozilu.
(5) Stroške testiranj iz tretjega in četrtega odstavka tega
člena krije ponudnik EETS ali njegov pooblaščeni zastopnik.
(6) Na območjih EETS je dovoljena uporaba komponent
interoperabilnosti za uporabo EETS, ki imajo oznako CE ali izjavo o skladnosti s specifikacijami oziroma izjavo o primernosti
za uporabo. Izvajalec cestninjenja ne zahteva preverjanj, ki so
bila že opravljena kot del postopka za ugotavljanje skladnosti
s specifikacijami oziroma primernosti za uporabo.
(7) Komponente interoperabilnosti morajo v zvezi z varnostjo in zdravjem, zanesljivostjo in razpoložljivostjo, varstvom
okolja, tehnično skladnostjo, varovanjem in zasebnostjo ter
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delovanjem in upravljanjem izpolnjevati zahteve, predpisane z
Delegirano uredbo 2020/203/EU.
(8) Infrastruktura EETS mora glede točnosti podatkov
o prijavi cestnine, identifikacije pristojnega ponudnika EETS
s pomočjo naprave v vozilu, uporabe odprtih standardov za
komponente interoperabilnosti pri opremi EETS, vključitve naprave v vozilu v vozilo in sporočanja vozniku, da mora plačati
cestnino, izpolnjevati zahteve, predpisane z Delegirano uredbo
2020/203/EU. Posebne zahteve glede infrastrukture EETS so
predpisane z Izvedbeno uredbo 2020/204/EU.
32.b člen
(zaščitni postopek zaradi neizpolnjevanja zahtev glede
interoperabilnosti)
(1) Če izvajalec cestninjenja domneva, da komponente
interoperabilnosti z oznako CE, ki so bile dane na trg, ne izpolnjujejo zahtev iz Priloge II Delegirane uredbe 2020/203/EU, o
tem takoj obvesti ministrstvo. Ministrstvo stori vse potrebno za
omejitev področja njihove uporabe, prepoved njihove uporabe
ali umik s trga. O sprejetih ukrepih obvesti Komisijo in svojo
odločitev obrazloži. V obrazložitvi navede zlasti, ali neskladnost
izhaja iz nepravilne uporabe tehničnih specifikacij ali neprimernosti tehničnih specifikacij.
(2) Če komponente interoperabilnosti z oznako CE ne
izpolnjujejo zahtev glede interoperabilnosti, izvajalec cestninjenja od proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika s
sedežem v Evropski uniji zahteva, da pod pogoji, ki jih določi izvajalec cestninjenja, ponovno vzpostavi skladnost komponente
interoperabilnosti s specifikacijami oziroma njeno primernost za
uporabo. Izvajalec cestninjenja o tem obvesti Komisijo in druge
države članice Evropske unije.
(3) Vsaka odločitev v zvezi z ugotavljanjem skladnosti
s specifikacijami ali primernosti za uporabo komponent interoperabilnosti iz prejšnjega in tega člena mora biti podrobno
obrazložena. O odločitvi se čim prej obvestita proizvajalec in
ponudnik EETS ali njuni pooblaščeni zastopniki, skupaj z navedbo pravnih sredstev, ki jih imajo na voljo, in rokih za njihovo
uveljavitev.«.
15. člen
V 33. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da
se glasita:
»(1) Priglašeni organ je pravna oseba, ki je pooblaščena
za izvajanje postopkov skladnosti s specifikacijami ali primernosti za uporabo v skladu s Prilogo III Izvedbene uredbe
2020/204/EU ali za nadzor nad temi postopki.
(2) Ministrstvo izda priglašenemu organu pooblastilo za
opravljanje nalog iz prejšnjega odstavka, če izpolnjuje pogoje
iz Priloge III Delegirane uredbe 2020/203/EU, in mu ga ob prenehanju izpolnjevanja zahtevanih pogojev odvzame ter o tem
nemudoma obvesti Komisijo in druge države članice Evropske
unije. Šteje se, da organi, ki izpolnjujejo merila za ocenjevanje
iz evropskih standardov, izpolnjujejo pogoje iz Priloge III Delegirane uredbe 2020/203/EU.«.
V četrtem odstavku se besedilo »Priloge V Odločbe
2009/750/EU« nadomesti z besedilom »Priloge III Delegirane
uredbe 2020/203/EU«.
16. člen
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
»34. člen
(naloge izvajalca cestninjenja)
(1) Izvajalec cestninjenja pripravi in vzdržuje izjavo o območju EETS v skladu s splošnimi pogoji za dostop ponudnikov
EETS do območij EETS iz Izvedbene uredbe 2020/204/EU.
(2) V primeru vzpostavitve novega elektronskega cestninskega sistema imenovani izvajalec cestninjenja objavi izjavo o
območju EETS najmanj šest mesecev pred začetkom delovanja novega elektronskega cestninskega sistema, da se lahko
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zainteresirani ponudniki EETS akreditirajo vsaj en mesec pred
začetkom njegovega delovanja, ob upoštevanju trajanja postopka ugotavljanja skladnosti s specifikacijami in primernosti
za uporabo komponent interoperabilnosti v skladu z Izvedbeno
uredbo 2020/204/EU.
(3) Če se elektronski cestninski sistem bistveno spremeni, izvajalec cestninjenja, pristojen za elektronski cestninski
sistem, objavi posodobljeno izjavo o območju EETS najmanj
šest mesecev pred začetkom delovanja spremenjenega elektronskega cestninskega sistema, da lahko že akreditirani ponudniki EETS vsaj en mesec pred začetkom njegovega delovanja
prilagodijo komponente interoperabilnosti novim zahtevam in
se ponovno akreditirajo, ob upoštevanju trajanja postopka ugotavljanja skladnosti s specifikacijami in primernosti za uporabo
komponent interoperabilnosti v skladu z Izvedbeno uredbo
2020/204/EU.
(4) Če območje EETS ni skladno s pogoji tehnične in
postopkovne interoperabilnosti EETS, izvajalec cestninjenja
oceni težavo in poskrbi za njeno odpravo, če je odprava vzroka
za težavo v njegovi pristojnosti. Če težave iz prejšnjega stavka
vplivajo na podatke v registru iz 47. člena tega zakona, ministrstvo poskrbi za posodobitev podatkov.
(5) Če je izvajalec cestninjenja odgovoren za nepravilno
delovanje EETS, izvajalec cestninjenja zagotovi način zagotavljanja storitve, ki vozilom z delujočimi napravami v vozilu
omogoči uporabo cestninske ceste.
(6) Izvajalec cestninjenja ne sme od ponudnikov EETS
zahtevati posebnih tehničnih rešitev ali postopkov, ki bi ovirali
interoperabilnost komponent ponudnika EETS z elektronskimi
cestninskimi sistemi na drugih območjih EETS. Če se izvajalec
cestninjenja in ponudnik EETS ne moreta dogovoriti, lahko za
mnenje zaprosita spravni organ iz 35.d člena tega zakona.
(7) Da bi se ugotovila primernost komponent interoperabilnosti za njihovo uporabo na območjih izvajalca cestninjenja,
izvajalec cestninjenja pod nediskriminatornimi pogoji sodeluje
s ponudniki EETS, proizvajalci naprav v vozilu in priglašenimi
organi.
(8) Izvajalec cestninjenja vsakemu ponudniku EETS po
vpisu posameznega območja EETS v register iz 47. člena tega
zakona posreduje najmanj podatke o:
– cestninskih cestah in cestninskih cestnih objektih, na
katerih izvaja cestninjenje;
– višini cestnine in načinu zaračunavanja;
– vozilih, na katera se nanaša cestnina;
– cestninskih razredih in drugih parametrih, potrebnih za
uvrstitev vozila v cenik cestnin;
– uporabi cestninskih cest in cestninskih cestnih objektov,
ki jih potrebuje za obračun cestnine.
(9) Izvajalec cestninjenja sklene pogodbo o izvajanju
EETS pod nediskriminatornimi pogoji z vsakim ponudnikom
EETS, ki vloži zahtevo za zagotavljanje EETS in je v kateri
koli državi članici Evropske unije vpisan v register ponudnikov
EETS. Ponudnik EETS mora izpolnjevati obveznosti in splošne
pogoje iz izjave o območju EETS.
(10) Izvajalec cestninjenja na svojem območju EETS
sprejme od ponudnikov EETS, s katerimi je v pogodbenem
razmerju, vsako delujočo napravo v vozilu, ki je bila potrjena
v skladu z Izvedbeno uredbo 2020/204/EU in ni na seznamu
naprav v vozilih, ki jim je bilo onemogočeno delovanje.
(11) Ponudnik EETS na podlagi pogodbe iz devetega odstavka tega člena izda račun za cestnino neposredno uporabniku EETS. Izvajalec cestninjenja lahko zahteva, da ponudnik
EETS izda uporabniku EETS račun za cestnino v imenu in za
račun izvajalca cestninjenja.
(12) Cestnina, ki jo za uporabo cestninskih cest izvajalec
cestninjenja zaračunava uporabnikom EETS, ne sme biti višja
od cestnine, ki jo izvajalec cestninjenja zaračunava drugim
uporabnikom.
(13) Da bi izvajalec cestninjenja spodbudil elektronsko
plačevanje cestnine, lahko v ceniku cestnine predvidi rabate
ali popuste na cestnino, ki morajo biti za uporabnike naprav
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v vozilih pregledni, javno objavljeni in strankam ponudnikov
EETS na voljo pod enakimi pogoji.«.
17. člen
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
»35. člen
(naloge ponudnika EETS)
(1) Ponudnik EETS zagotavlja uporabnikom EETS storitev vključitve v EETS. Ponudnik EETS zagotovi uporabnikom
EETS napravo v vozilu, ki glede ustreznosti, interoperabilnosti
in komunikacije z elektronskim cestninskim sistemom v Republiki Sloveniji, na katerem je vzpostavljen EETS in ki temelji na
tehnologiji iz prvega odstavka 32. člena tega zakona, izpolnjuje
pogoje iz Izvedbene uredbe 2020/204/EU in Delegirane uredbe
2020/203/EU.
(2) Če izvajalec cestninjenja v skladu s prvim odstavkom
32. člena tega zakona za lahka vozila zagotovi cestninjenje z
uporabo naprav v vozilu, ki za izvajanje elektronskih cestninskih transakcij uporabljajo tehnologijo satelitskega določanja
položaja ali mobilnih komunikacij, lahko ponudnik EETS uporabnikom lahkih vozil do 31. decembra 2027 zagotavlja napravo v vozilu, ki je primerna samo za uporabo z mikrovalovno
tehnologijo na frekvenci 5,8 GHz.
(3) Ponudnik EETS sklene pogodbe za EETS, ki zajemajo vsa območja EETS na ozemljih vsaj štirih držav članic
Evropske unije, v 36 mesecih po vpisu v register ponudnikov
EETS. Ponudnik EETS v 24 mesecih po sklenitvi prve pogodbe
v Republiki Sloveniji sklene pogodbe, ki zajemajo vsa območja
EETS v Republiki Sloveniji, razen za območja EETS, na katerih
izvajalec cestninjenja ne zagotavlja nediskriminatorne obravnave ponudnikov EETS.
(4) Ponudnik EETS zagotavlja storitev EETS neprenehoma za vsa območja EETS, za katera je sklenil pogodbo z
izvajalcem cestninjenja. Če ponudnik EETS storitve EETS ne
more zagotavljati iz razlogov na strani izvajalca cestninjenja,
zagotovi storitev EETS takoj, ko je to mogoče.
(5) Ponudnik EETS takoj po vpisu v register ponudnikov
EETS objavi na svoji spletni strani podatke o območjih EETS,
na katerih zagotavlja storitev EETS, in v enem mesecu po
vpisu v register ponudnikov EETS objavi še podrobne načrte o
morebitni širitvi svoje storitve na nadaljnja območja EETS. Te
informacije posodablja enkrat letno.
(6) Ponudnik EETS po vpisu v register ponudnikov EETS
objavi na svoji spletni strani pogoje sklepanja pogodb z uporabniki EETS.
(7) Ponudnik EETS, ki ima dovoljenje ministrstva iz
36. člena tega zakona ali ki na območju Republike Slovenije zagotavlja EETS, uporabnikom EETS zagotovi naprave v
vozilih, ki omogočajo izvajanje storitve EETS, vendar morajo
naprave izpolnjevati zahteve iz Delegirane uredbe 2020/203/
EU, Izvedbene uredbe 2020/204/EU, pravilnika, ki ureja radijsko opremo, in pravilnika, ki ureja elektromagnetno združljivost. Izvajalec cestninjenja lahko zahteva od ponudnika EETS
predložitev dokazil, ki izkazujejo, da so izpolnjene v prejšnjem
stavku navedene zahteve.
(8) Ponudnik EETS vodi seznam onemogočenih naprav
v vozilih uporabnikov EETS, ki imajo sklenjeno pogodbo s
ponudnikom EETS. Pri pridobivanju, zbiranju, obdelovanju in
vodenju osebnih podatkov uporabnikov EETS ravna ponudnik
EETS v skladu z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih
podatkov in Uredbo (EU) 2016/679/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov
ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (UL L št. 119 z dne 4. 5.
2016, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/679/EU).
(9) Ponudnik EETS zagotovi izvajalcu cestninjenja podatke, ki jih potrebuje za obračun cestnine za vozila uporabnikov
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EETS oziroma podatke, ki jih izvajalec cestninjenja potrebuje
za preveritev obračuna cestnine, ki jo ponudnik EETS zaračunava za vozila uporabnikov EETS.
(10) Ponudnik EETS sodeluje z izvajalcem cestninjenja
pri identifikaciji domnevnih kršiteljev glede neplačila cestnine.
Če obstaja sum neplačila cestnine, pridobi izvajalec cestninjenja od ponudnika EETS podatke o vozilu, za katerega
domnevno ni plačana cestnina, in o lastniku ali imetniku tega
vozila, ki ima sklenjeno pogodbo o vključitvi v storitev EETS s
ponudnikom EETS. Ponudnik EETS podatke takoj posreduje
izvajalcu cestninjenja.
(11) Izvajalec cestninjenja podatkov iz prejšnjega odstavka ne sme razkriti drugemu ponudniku storitev cestninjenja.
Če sta izvajalec cestninjenja in ponudnik storitev cestninjenja
del istega pravnega subjekta, se lahko podatki iz prejšnjega
odstavka uporabijo samo za identifikacijo kršitelja v zvezi z
neplačilom cestnine.
(12) Ponudnik EETS zagotovi na zahtevo izvajalca cestninjenja podatke o vseh vozilih, katerih lastniki ali imetniki
so stranke ponudnika EETS, ki so v določenem časovnem obdobju vozili na območju EETS, za katero je pristojen izvajalec
cestninjenja, pa tudi podatke o lastnikih in imetnikih teh vozil, če
izvajalec cestninjenja potrebuje te podatke za izpolnitev svojih
obveznosti do davčnih organov. Ponudnik EETS zagotovi zahtevane podatke izvajalcu cestninjenja najpozneje v dveh dneh
po prejemu zahtevka. Izvajalec cestninjenja prejetih podatkov
ne sme razkriti nobenemu drugemu ponudniku storitev cestninjenja. Če sta izvajalec cestninjenja in ponudnik storitev cestninjenja del istega pravnega subjekta, se lahko prejeti podatki
uporabijo samo za izpolnitev obveznosti izvajalca cestninjenja
do davčnih organov.
(13) Zaradi identifikacije lastnika ali imetnika vozila iz
desetega odstavka tega člena in izvedbe postopka o prekršku
izvajalec cestninjenja pridobiva, zbira, obdeluje in upravlja podatke iz tretjega odstavka 46. člena tega zakona. Podatke hrani
do zaključka postopka o prekršku.
(14) Uporabnik EETS ima v primeru iz prejšnjega odstavka od ponudnika EETS pravico pridobiti informacijo o posredovanih osebnih podatkih izvajalcu cestninjenja in datumu
zahtevka izvajalca cestninjenja za posredovanje podatkov.
(15) Uporabnik EETS ima zaradi obdelave osebnih podatkov iz trinajstega odstavka tega člena pravico do obveščenosti,
dostopa, popravka, izbrisa in omejitve obdelave ter uveljavljanja pravnega varstva v skladu z zakonom, ki ureja varstvo
osebnih podatkov, in Uredbo 2016/679/EU. Zahtevki za popravek ali izbris osebnih podatkov se obravnavajo nemudoma.
(16) Izvajalec cestninjenja mora pri pridobivanju, zbiranju,
obdelovanju in vodenju osebnih podatkov iz osmega, devetega,
desetega in enajstega odstavka tega člena ravnati v skladu z
določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in Uredbo 2016/679/EU.
(17) Ponudnik EETS na zahtevo izvajalca cestninjenja ali
ministrstva posreduje prometne podatke v zvezi s svojimi strankami. Prometni podatki se uporabljajo za oblikovanje prometnih
politik in boljšega upravljanja prometa, ne smejo pa se uporabiti
za identifikacijo strank ponudnika EETS.«.
18. člen
Za 35. členom se dodajo novi 35.a do 35.f člen, ki se
glasijo:
»35.a člen
(naloge uporabnika EETS)
(1) Uporabnik EETS sklene pogodbo o storitvi EETS s
katerim koli ponudnikom EETS ne glede na njegovo državljanstvo, državo prebivališča ali državo registracije vozila.
(2) Uporabnik EETS je ob sklenitvi pogodbe s ponudnikom EETS obveščen o načinu plačevanja cestnine in o varstvu
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njegovih osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo
podatkov, in Uredbo 2016/679/EU.
(3) Uporabnik EETS s plačilom cestnine ponudniku EETS
izpolni svojo obveznost plačila cestnine izvajalcu cestninjenja.
(4) Če sta v vozilu uporabnika EETS nameščeni dve ali
več naprav v vozilu, mora uporabnik EETS uporabiti ustrezno
napravo v vozilu za posamezno območje EETS.
(5) Uporabnik EETS posreduje ponudniku EETS podatke,
potrebne za klasifikacijo njegovega vozila, v skladu z Delegirano uredbo 2020/203/EU.
(6) Uporabnik EETS uporablja napravo v vozilu v skladu
z Delegirano uredbo 2020/203/EU.

prihodki, povezanimi z drugimi dejavnostmi, ki jih zagotavlja v
okviru svojega poslovanja.
(2) Podatke o stroških in prihodkih, povezanih z zagotavljanjem storitev cestninjenja, ponudnik storitev cestninjenja v
primeru spora glede pravilnega obračunavanja cestnine zagotovi spravnemu organu oziroma sodišču.
(3) Prepovedano je navzkrižno subvencioniranje med storitvami cestninjenja, ki jih zagotavlja ponudnik storitev cestninjenja, in ostalimi storitvami, ki jih zagotavlja za svoje stranke.

35.b člen

(1) Naloge spravnega organa opravlja ministrstvo.
(2) Spravni organ skrbi za mirno reševanje sporov med
izvajalci cestninjenja z območjem EETS in ponudniki EETS, ki
imajo sklenjeno pogodbo o izvajanju storitev EETS z izvajalcem cestninjenja ali se z izvajalcem cestninjenja pogajajo za
sklenitev pogodbe o izvajanju storitev EETS.
(3) Spravni organ v primeru zaprosila za mirno rešitev
spora med izvajalcem cestninjenja in ponudnikom EETS, poda
svoje mnenje o nediskriminatornosti pogodbenih pogojev, ki jih
določi izvajalec cestninjenja v pogodbi s ponudnikom EETS, in
ali ponudnik EETS prejema nadomestilo za opravljanje storitev
EETS v skladu s 35.b členom tega zakona.

(pravica ponudnika EETS do nadomestila)
(1) Ponudnik EETS je za opravljanje storitev EETS upravičen do nadomestila, ki ga krije izvajalec cestninjenja.
(2) Nadomestilo se ponudniku EETS obračuna na podlagi
metodologije izvajalca cestninjenja za obračun nadomestila, ki
mora biti pregledna, nediskriminatorna in enaka za vse ponudnike EETS, akreditirane za posamezno območje EETS. Metodologija za obračun nadomestila se objavi kot del poslovnih
pogojev v izjavi o območju EETS.
(3) Nadomestilo ponudnikom EETS na območjih EETS z
glavnim ponudnikom se obračunava po enaki metodologiji kot
nadomestilo za primerljive storitve, ki jih zagotavlja glavni ponudnik storitev. Višina nadomestila ponudnikom EETS se lahko
razlikuje od višine nadomestila glavnemu ponudniku storitev le,
če je to utemeljeno s:
– stroški specifičnih zahtev in obveznosti glavnega ponudnika storitev,
– potrebo, da se od nadomestila ponudnikom EETS odštejejo fiksni stroški, ki jih naloži izvajalec cestninjenja na podlagi stroškov izvajalca cestninjenja za zagotavljanje, upravljanje in vzdrževanje sistema, skladnega z EETS, na njegovem
območju cestninjenja, vključno s stroški za akreditacijo, če ti
stroški niso vključeni v cestnino.
35.c člen
(plačilo cestnine)
(1) Cestnina se uporabnikom EETS obračunava na podlagi klasifikacije vozil izvajalca cestninjenja. Če klasifikacija
vozil, ki jo uporablja izvajalec cestninjenja za obračun cestnine,
odstopa od klasifikacije vozil, ki jo za obračun cestnine uporablja ponudnik EETS, se uporabi klasifikacija vozil izvajalca
cestninjenja, razen če se dokaže napaka.
(2) Izvajalec cestninjenja zahteva od ponudnika EETS
plačilo za vsako uporabo cestninske ceste uporabnika EETS,
s katerim ima ponudnik EETS sklenjeno pogodbo, ne glede na
to, ali je pri uporabi cestninske ceste vzpostavljena komunikacija z napravo v vozilu.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek ponudnik EETS ni odgovoren za plačilo cestnine, ki izhaja iz uporabe naprav v vozilih
uporabnikov EETS, katerih delovanje je bilo onemogočeno,
če je ponudnik EETS izvajalcu cestninjenja pred tem poslal
seznam onemogočenih naprav v vozilih uporabnikov EETS.
Izvajalec cestninjenja in ponudnik EETS se dogovorita o številu
zapisov na seznamu onemogočenih naprav v vozilih uporabnikov EETS in obliki ter pogostosti posodabljanja seznama.
(4) Če se za cestninjenje vozil uporablja mikrovalovna
tehnologija iz prvega odstavka 32. člena tega zakona, izvajalec cestninjenja sporoči ponudniku EETS podatke o obračunu
cestnin, ki so bile obračunane njegovim uporabnikom EETS.
35.č člen
(vodenje računovodskih evidenc)
(1) Ponudnik storitev cestninjenja v računovodskih evidencah zagotavlja jasno razlikovanje med stroški in prihodki,
povezanimi z zagotavljanjem storitev cestninjenja, ter stroški in

35.d člen
(spravni organ)

35.e člen
(postopek mirnega reševanja sporov pri spravnem organu)
(1) Če se izvajalec cestninjenja z območjem EETS in
ponudnik EETS ne moreta sporazumeti glede pogojev pri sklepanju pogodbe ali v postopku pogajanj za opravljanje storitve
EETS, lahko za mirno rešitev spora zaprosita spravni organ.
(2) Spravni organ v enem mesecu od prejema vloge za
mirno rešitev spora sporoči izvajalcu cestninjenja in ponudniku
EETS, ali ima na voljo vse potrebne podatke in dokumente za
mirno rešitev spora.
(3) Spravni organ poda mnenje o sporu med izvajalcem
cestninjenja in ponudnikom EETS najpozneje v šestih mesecih
po prejemu popolne vloge za mirno rešitev spora.
(4) Spravni organ lahko od izvajalca cestninjenja, ponudnika EETS ali katerega koli drugega pravnega subjekta,
povezanega z zagotavljanjem storitve EETS, zahteva podatke,
potrebne za mirno rešitev spora iz prvega odstavka tega člena.
(5) V postopku pred spravnim organom se glede razkritja
podatkov strankam, zaupnosti podatkov, dopustnosti uporabe
dokazov v drugih postopkih, učinkov postopka na zastaralne in
prekluzivne roke in uvedbe sodnih in drugih postopkov smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja mediacijo v civilnih in
gospodarskih zadevah.
(6) Spravni organ sodeluje s spravnimi organi v drugih
državah članicah Evropske unije in z njimi izmenjuje informacije
v zvezi z njihovim delom, načeli delovanja in dobrimi praksami.
35.f člen
(enotna kontaktna pisarna)
(1) Enotna kontaktna pisarna za ponudnike EETS se
vzpostavi, če sta vzpostavljeni vsaj dve območji EETS, za
kateri sta pristojna različna izvajalca cestninjenja.
(2) Enotna kontaktna pisarna na zahtevo ponudnika EETS
olajša in usklajuje prve stike med ponudnikom EETS in izvajalci
cestninjenja, pristojnimi za posamezna območja EETS.
(3) Naloge enotne kontaktne pisarne iz prvega odstavka
tega člena opravlja ministrstvo, ki na svoji spletni strani objavi
kontaktne podatke in jih na zahtevo posreduje zainteresiranim
ponudnikom EETS.«.
19. člen
V 36. členu se v prvem odstavku besedilo »evropskega
elektronskega cestninjenja« nadomesti s kratico »EETS«.
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Drugi in tretji odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka lahko pridobi oseba zasebnega prava, ki ima sedež v Republiki Sloveniji in
izpolnjuje naslednje pogoje:
– biti mora certificirana v skladu z zahtevami standarda
EN ISO 9001 ali zagotavljati enakovreden sistem upravljanja
kakovosti;
– imeti mora tehnično opremo in izjavo ali certifikat ES,
ki potrjuje skladnost komponent interoperabilnosti s specifikacijami;
– biti mora usposobljena za zagotavljanje storitev elektronskega cestninjenja ali na drugih ustreznih področjih (npr.
na področju telekomunikacij, navigacijskih sistemov, mobilnih
komunikacij);
– imeti mora vzpostavljen načrt za obvladovanje tveganj,
ki se pregleduje vsaki dve leti;
– imeti mora dober ugled;
– izkazati mora ustrezno finančno sposobnost.
(3) Z dnem dokončnosti odločbe o dovoljenju ministrstvo
vpiše ponudnika EETS v register iz 47. člena tega zakona.«.
V četrtem odstavku se v prvi in tretji alineji besedilo
»evropskega elektronskega cestninjenja« nadomesti s kratico
»EETS«.
V petem odstavku se beseda »cestninjenja« nadomesti
s kratico »EETS« in za besedo »ponudnika« doda kratica
»EETS«.
V šestem odstavku se beseda »cestninjenja« nadomesti
s kratico »EETS«, besedilo »ponudnikov cestninjenja« nadomesti s kratico »EETS« in črta besedilo »prvega odstavka«.
20. člen
Za 36. členom se doda nov 36.a člen, ki se glasi:
»36.a člen
(pilotni cestninski sistem)
(1) Da bi se omogočil tehnični razvoj EETS, lahko izvajalec cestninjenja na omejenih delih svojega območja cestninjenja in vzporedno z elektronskim cestninskim sistemom,
skladnim z EETS, začasno dovoli uporabo pilotnih cestninskih
sistemov z novimi tehnologijami ali koncepti, ki niso skladni s
tem zakonom.
(2) Sodelovanje ponudnikov EETS v pilotnih cestninskih
sistemih ni obvezno.
(3) Izvajalec cestninjenja lahko uvede pilotni cestninski
sistem, če dobi predhodno dovoljenje Komisije.«.
21. člen
Besedilo 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Cestnina za določen čas se plača za uporabo cestninske ceste z vozilom do 3.500 kg NDM. Cestninske razrede
za plačilo cestnine iz tega odstavka določi vlada, pri čemer se
določita ločena cestninska razreda za enosledna in dvosledna
vozila.
(2) Upravljavec cestninskih cest, ki upravlja in vzdržuje
največji delež obveznih cestninskih cest v Republiki Sloveniji,
izdaja na podlagi javnega pooblastila elektronske vinjete za
plačilo cestnine iz prejšnjega odstavka. Upravljavca cestninskih
cest iz prejšnjega stavka določi vlada. Elektronske vinjete se
izdajo za različne cestninske razrede in za dvanajst zaporednih
mesecev (v nadaljnjem besedilu: letna elektronska vinjeta),
šest zaporednih mesecev (v nadaljnjem besedilu: polletna elektronska vinjeta), en mesec (v nadaljnjem besedilu: mesečna
elektronska vinjeta) ali sedem zaporednih dni (v nadaljnjem
besedilu: tedenska elektronska vinjeta).
(3) Upravljavec cestninskih cest iz prejšnjega odstavka
opravlja v zvezi z izdajo elektronskih vinjet zlasti naslednji
nalogi:
– prodaja ali organizira prodajo elektronskih vinjet;
– obvešča cestninske zavezance o načinu cestninjenja z
elektronsko vinjeto, o mestih za nakup elektronske vinjete in o
ceni različnih elektronskih vinjet.
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(4) Cestnino iz prvega odstavka tega člena plača cestninski zavezanec tako, da pred vstopom na cestninsko cesto kupi
elektronsko vinjeto za ustrezen cestninski razred. Elektronska
vinjeta je vezana na registrsko označbo in državo registracije
vozila. Če se lahko registrska tablica vozila prenese na drugo
vozilo, velja elektronska vinjeta tudi za to vozilo, če je vozilo
uvrščeno v isti cestninski razred kot vozilo, s katerega je bila
registrska tablica prenesena.
(5) Nakup in predpisan način uporabe elektronske vinjete
omogočata uporabo vseh cest iz 3. in 4. člena tega zakona, in
sicer v naslednjem obdobju:
– letna elektronska vinjeta: od dneva njenega nakupa
ali od vključno dneva, ki ga določi cestninski zavezanec ob
njenem nakupu, do preteka dneva, ki ima isto številko dvanajst
mesecev po dnevu nakupa ali določitvi začetka njene veljavnosti, ali če v dvanajstem mesecu takšnega dneva ni do preteka
zadnjega dneva v dvanajstem mesecu;
– polletna elektronska vinjeta: od dneva njenega nakupa
ali od vključno dneva, ki ga določi cestninski zavezanec ob
njenem nakupu, do preteka dneva, ki ima isto številko šest mesecev po dnevu nakupa ali določitvi začetka njene veljavnosti,
ali če v šestem mesecu takšnega dneva ni do preteka zadnjega
dneva v šestem mesecu;
– mesečna elektronska vinjeta: od dneva njenega nakupa
ali od vključno dneva, ki ga določi cestninski zavezanec ob njenem nakupu, do preteka dneva, ki ima isto številko en mesec
po dnevu nakupa ali določitvi začetka njene veljavnosti, ali če
v naslednjem mesecu takšnega dneva ni do preteka zadnjega
dneva v mesecu;
– tedenska elektronska vinjeta: sedem zaporednih dni od
vključno dneva, ki ga določi cestninski zavezanec ob nakupu
elektronske vinjete.
(6) Za enosledna vozila se lahko uporablja letna, polletna
ali tedenska elektronska vinjeta, za dvosledna vozila pa letna,
mesečna ali tedenska elektronska vinjeta.
(7) Cestninski zavezanec lahko kupi elektronsko vinjeto
iz petega odstavka tega člena pri upravljavcu cestninskih cest
(npr. na njegovem prodajnem mestu ali preko njegove spletne
strani) ali na prodajnem mestu pravnega subjekta, s katerim
ima upravljavec cestninskih cest sklenjeno posebno pogodbo.
Če cestninski zavezanec ob nakupu elektronske vinjete določi
dan začetka njene veljavnosti, ki ni enak dnevu njenega nakupa, lahko cestninski zavezanec odstopi od prodajne pogodbe
do začetka veljavnosti kupljene elektronske vinjete in zahteva
vračilo kupnine.
(8) Elektronska vinjeta ne sme omogočati ugotavljanja
lokacije ali spremljanja gibanja vozil na način, da je možno tako
določiti gibanje ali nahajanje določenega vozila. Ne glede na
prejšnji stavek je dovoljena začasna določitev lokacije vozila,
če je to potrebno zaradi izvajanja cestninskega nadzora, vendar le v obsegu, ki je za te namene nujno potreben.
(9) Prepovedana je uporaba osebnih podatkov, ki se
obdelujejo za namen cestninjenja, za druge namene, razen če
tako določa zakon.
(10) Če nadzorni sistem upravljavca cestninskih cest pri
izvajanju cestninskega nadzora potrdi, da z vozilom ni storjena
kršitev obveznosti plačila cestnine, se podatki o začasni določitvi lokacije vozila takoj izbrišejo.
(11) Če nadzorni sistem upravljavca cestninskih cest samodejno ne potrdi izpolnitve obveznosti plačila cestnine za
posamezno vozilo (npr. zaradi vremenskih vplivov, tehničnih
ali drugih objektivnih razlogov), lahko upravljavec cestninskih
cest hrani podatke o lokaciji vozila najdlje 20 dni od njihove
pridobitve. V tem času upravljavec cestninskih cest osebno
preveri, če je bila za posamezno vozilo izpolnjena obveznost
plačila cestnine. Podatki se brišejo takoj po ugotovitvi, da je bila
za posamezno vozilo izpolnjena obveznost plačila cestnine,
vendar najkasneje v 20 dneh od njihove pridobitve.
(12) Če upravljavec cestninskih cest s pomočjo nadzornega sistema samodejno ali na podlagi osebne preveritve iz
prejšnjega odstavka ugotovi kršitev obveznosti neplačila ce-
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stnine, se podatki o lokaciji vozila hranijo do zaključka postopka
obravnave ugotovljene kršitve obveznosti plačevanja cestnine.
Po poteku roka iz tega odstavka se podatki izbrišejo.
(13) Upravljavec cestninskih cest v splošnem aktu iz
21. člena tega zakona podrobneje predpiše način izdaje elektronskih vinjet, način uveljavljanja vračila kupnine v primeru
odstopa od prodajne pogodbe, postopek v primeru kraje ali
uničenja registrske tablice, na katero je vezana elektronska
vinjeta, časovno omejitev možnosti vnaprejšnjega nakupa posamezne vrste elektronske vinjete, način uveljavljanja morebitnih popravkov že izdane elektronske vinjete, način preverjanja
poteka veljavnosti elektronske vinjete s strani posameznega
cestninskega zavezanca in uredi druga vprašanja cestninjenja
z elektronskimi vinjetami.«.
22. člen
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
»38. člen
(vračilo sorazmernega dela vrednosti elektronske vinjete)
(1) Če se vozilo z registrsko označbo, na katero je vezana
letna ali polletna elektronska vinjeta, odjavi iz evidence registriranih vozil pred potekom njene veljavnosti, lahko lastnik ali
imetnik vozila zahteva od upravljavca cestninskih cest vračilo
sorazmernega dela vrednosti letne ali polletne elektronske vinjete za čas od dneva, ko je bilo vozilo odjavljeno iz evidence
registriranih vozil, do dneva izteka njene veljavnosti.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je lastnik ali imetnik
vozila upravičen do sorazmernega dela vrednosti letne ali polletne elektronske vinjete, če je za vozilo z registrsko označbo,
na katero je vezana elektronska vinjeta, pred potekom njene
veljavnosti pristojni organ izdal novo registrsko tablico z drugačno označbo (npr. zaradi kraje ali izgube registrske tablice),
in sicer za čas od dneva izdaje nove registrske tablice do dneva
izteka njene veljavnosti.
(3) Če je za posamezno vozilo Policije, Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, Obveščevalno varnostne službe
Ministrstva za obrambo in Oddelka za preiskovanje in pregon
uradnih oseb s posebnimi pooblastili Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja
motorna vozila, izdanih več kompletov registrskih tablic, lahko
lastnik ali imetnik vozila zahteva od upravljavca cestninskih
cest vračilo plačila za nakup elektronskih vinjet, vezanih na
komplete registrskih tablic, ki presegajo predpisani osnovni
komplet registrskih tablic po zakonu, ki ureja motorna vozila.
(4) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena lastnik ali
imetnik vozila ni upravičen do vračila sorazmernega dela vrednosti letne ali polletne elektronske vinjete, če je elektronska
vinjeta vezana na začasno preskusno registrsko tablico vozila.
(5) Če se lastništvo vozila skupaj z registrsko tablico
vozila, na katerega je vezana letna ali polletna elektronska
vinjeta, prenese na novega lastnika ali imetnika vozila, prejšnji
lastnik ali imetnik vozila ne more uveljavljati pravice do vračila
sorazmernega dela vrednosti elektronske vinjete.
(6) Lastnik ali imetnik vozila priloži k vlogi za vračilo sorazmernega dela vrednosti letne ali polletne elektronske vinjete
račun ali kopijo računa o nakupu elektronske vinjete, za katero
uveljavlja vračilo sorazmernega dela vrednosti. Podatek, da
je bilo vozilo, registrirano v Republiki Sloveniji, odjavljeno iz
evidence registriranih vozil oziroma da je bila za vozilo z registrsko označbo, na katero je vezana elektronska vinjeta, pred
potekom veljavnosti elektronske vinjete izdana nova registrska
tablica z drugačno označbo, pridobi upravljavec cestninskih
cest neposredno z vpogledom v evidenco registriranih vozil,
pri vozilih, registriranih v tuji državi, pa s predložitvijo dokazila
lastnika ali imetnika vozila, ki ga je izdal pristojni organ v tej
državi. Lastnik ali imetnik vozila dokazilu, sestavljenem v tujem
jeziku, predloži tudi overjen prevod v slovenski jezik.
(7) Vlogo za vračilo sorazmernega dela vrednosti letne ali
polletne elektronske vinjete lastnik ali imetnik vozila vloži najpo-
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zneje v 30 dneh od odjave vozila iz evidence registriranih vozil
oziroma od dneva, ko je bila za vozilo z registrsko označbo, na
katero je vezana elektronska vinjeta, izdana nova registrska
tablica z drugačno označbo.
(8) Če upravljavec cestninskih cest zahtevku lastnika ali
imetnika vozila za vračilo sorazmernega dela vrednosti letne
ali polletne elektronske vinjete ugodi v celoti, izda odločbo v
obliki uradnega zaznamka v zadevi. Upravljavec cestninskih
cest pošlje lastniku ali imetniku vozila obvestilo, iz katerega je
razviden znesek vračila sorazmernega dela vrednosti letne ali
polletne elektronske vinjete.
(9) Ne glede na prejšnji odstavek upravljavec cestninskih
cest o zahtevku za vračilo sorazmernega dela vrednosti letne
ali polletne elektronske vinjete odloči z odločbo, če zahtevku
lastnika ali imetnika vozila za vračilo ne ugodi ali ne ugodi v
celoti.
(10) Za obravnavo vloge za vračilo sorazmernega dela
vrednosti letne ali polletne elektronske vinjete je upravljavec
cestninskih cest upravičen do nadomestila, ki ga plača lastnik
ali imetnik vozila. Lastniku ali imetniku vozila izplača upravljavec cestninskih cest sorazmeren del vrednosti letne ali polletne
elektronske vinjete, zmanjšan za nadomestilo, ki ga določi
upravljavec cestninskih cest v splošnem aktu iz 21. člena tega
zakona.
(11) V primerih iz tretjega odstavka tega člena se način
vračila plačila za nakup elektronskih vinjet in hramba izdanih
računov o njihovem nakupu uredi z internim aktom, ki ga sklenejo upravljavec cestninskih cest, minister, pristojen za notranje
zadeve, minister, pristojen za pravosodje, in minister, pristojen
za obrambo.«.
23. člen
V 39. členu se v drugem odstavku v prvi alineji za besedo
»uporabe« doda beseda »elektronske«.
V tretjem odstavku se za besedo »uporabo« doda beseda
»elektronskih«.
V četrtem odstavku se beseda »drugega« nadomesti z
besedo »četrtega«, besedilo »in tretjega odstavka 41. člena
tega zakona v delu, ki se nanaša na fizično preverjanje predpisane namestitve, veljavnosti in uporabe vinjet« pa nadomesti
z besedilom »41. člena tega zakona«.
24. člen
V 41. členu se za prvim odstavkom dodata nova drugi in
tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Zaradi ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za uporabo
cestninske ceste ali cestninskega cestnega objekta upravljavec
cestninske ceste uporablja tehnična sredstva za samodejno
optično prepoznavo registrskih tablic.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka se o nadzorovanem
vozilu preverijo slikovni posnetek vozila in registrske tablice
vozila, s katerega so razvidni vrsta, tip in registrska številka
tehničnega sredstva, kraj, datum, čas slikovnega posnetka in
zapis registrske označbe vozila z državo registracije vozila.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane četrti odstavek, se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– ugotavljati predpisano uporabo elektronske vinjete;«.
V petnajsti alineji se črta besedilo »potrdilo upravljavca
cestninskih cest in veljavno vinjeto, če te v skladu s predpisi ni
treba namestiti na vetrobransko steklo vozila,«.
V osemnajsti alineji se besedilo »in namestitve« nadomesti z besedo »elektronske«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane peti odstavek,
se za besedo »namestitev« črtata vejica in besedilo »veljavnost
in uporabo vinjete ali«.
Dosedanji četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo
šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek.
25. člen
V 42. členu se v prvem odstavku prva alineja spremeni
tako, da se glasi:

Uradni list Republike Slovenije
»– uporabljati elektronsko vinjeto za določen cestninski
razred;«.
V drugem odstavku se besedilo »vožnjo po cestninski
cesti« nadomesti z besedilom »uporabo cestninske ceste«,
beseda »vožnjo« pa z besedilom »uporabo cestninske ceste«.
V tretjem odstavku se beseda »vožnje« nadomesti z
besedilom »uporabe cestninske ceste«, za besedo »nakupa«
doda beseda »elektronske«, črta besedilo »in njene predpisane namestitve na vozilo« in za besedo »nakup« doda beseda
»elektronske«.
V četrtem odstavku se za besedo »nakup« doda beseda
»elektronske« in besedilo »in namestitvi« nadomesti z besedo
»elektronske«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se
glasi:
»(5) Ne glede na prejšnji odstavek cestninski nadzornik
ob odsotnosti cestninskega zavezanca namesti na njegovo vozilo tehnično napravo, ki preprečuje vožnjo po cestninski cesti,
če pri opravljanju nadzora ugotovi, da za uporabo cestninske
ceste ni plačana cestnina ali kupljena veljavna elektronska vinjeta. V tem primeru cestninski nadzornik na steklo voznikovih
vrat oziroma na vetrobransko steklo pred voznikovim sedežem
ali drugo primerno in dobro vidno mesto na vozilu prilepi pisno
obvestilo za cestninskega zavezanca, da je na vozilu nameščena tehnična naprava, ki preprečuje nadaljnjo vožnjo. S
tem obvestilom je cestninski zavezanec obveščen o postopku
odstranitve tehnične naprave, ki preprečuje nadaljnjo vožnjo, in
o plačilu stroškov njene namestitve in odstranitve.«.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek,
se črta besedilo »izločitvi vozila iz prometa in«, besedilo »nadaljnje vožnje« pa nadomesti z besedilom »uporabe cestninske
ceste«.
26. člen
V 43. členu se v prvem odstavku črta besedilo »pravice
uporabe«.
V drugem odstavku se črta besedilo »pravice uporabe«.
27. člen
46. člen se spremeni tako, da se glasi:
»46. člen
(evidence upravljavca cestninskih cest
v zvezi s cestninjenjem)
(1) Upravljavec cestninskih cest v zvezi s cestninjenjem
vozil vodi in vzdržuje naslednje evidence:
– evidenca točkovnih kart;
– evidenca registriranih uporabnikov cestninjenja v prostem prometnem toku;
– evidenca prodanih elektronskih vinjet;
– evidenca registrskih označb vozil, oproščenih plačila
cestnine;
– evidenca izmerjenih vozil z višino manj kot 1,3 metra
nad prvo osjo;
– evidenca optično zaznanih registrskih označb vozil, za
katera ni samodejno potrjena skladnost cestninjenja;
– evidenca registrskih označb vozil z neplačano cestnino;
– evidenca prekrškov.
(2) V evidencah iz prejšnjega odstavka se smejo obdelovati naslednji podatki:
1. evidenca točkovnih kart:
– registrska označba vozila;
– datum nakupa;
– število veljavnih točk;
2. evidenca registriranih uporabnikov cestninjenja v prostem prometnem toku:
– ime in priimek uporabnika elektronskega cestninjenja
oziroma ime firme, naziv, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, stalni ali začasni naslov v tujini oziroma sedež, matična
in davčna številka pravne osebe;
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– podatki o pogodbenem razmerju uporabnika elektronskega cestninjenja (sklenitev, trajanje in vrsta razmerja, podatki
o pravni osebi, ki izvaja plačilo za uporabnika, in o stanju dobroimetja na elektronski napravi za cestninjenje);
– identifikacijska oznaka OBU naprave ali naprav uporabnika elektronskega cestninjenja;
– podatki o vključitvi OBU naprave ali naprav v elektronski
sistem cestninjenja;
– podatki o prevoženi razdalji po cestninski cesti z vozilom uporabnika elektronskega cestninjenja, ki uporablja OBU
napravo;
– registrska označba vozila, na katero je OBU naprava
nameščena;
– podatki o vnesenem številu osi vozila ali skupine vozil v
OBU napravo pri prehodu cestninske točke;
– podatki o vozilu (vrsta in kategorija, znamka, tip, različica in izvedba, največja dovoljena masa vozila, barva vozila in
drugi tehnični podatki, potrebni za razvrstitev vozila v cestninski
razred);
– slikovni posnetki vozila v delu, ki omogoča prepoznavo
registrske označbe vozila in samega vozila;
– podatki o izdanih zahtevkih oziroma računih za cestninske obveznosti za posamezno vozilo in o prejetih plačilih;
– podatki o ponudniku EETS, s katerim ima cestninski
zavezanec sklenjeno pogodbo o vključitvi v evropski elektronski
sistem cestninjenja;
3. evidenca prodanih elektronskih vinjet:
– registrska označba vozila in država registracije vozila;
– cestninski razred vozila;
– vrsta elektronske vinjete in obdobje veljavnosti;
– identifikacijska oznaka elektronske vinjete;
– ime in priimek kupca elektronske vinjete oziroma ime
firme, naziv, naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedeža, elektronski naslov, telefonska številka, matična in
davčna številka pravne osebe;
4. evidenca registrskih označb vozil, oproščenih plačila
cestnine:
– registrska označba vozila in država registracije vozila;
– obdobje veljavnosti oprostitve plačila cestnine;
– geografska opredelitev območja oziroma relacije veljavnosti oprostitve plačila cestnine za registrsko označbo;
– razlog oprostitve plačila cestnine;
– cestninski razred vozila;
5. evidenca izmerjenih vozil z višino manj kot 1,3 metra
nad prvo osjo:
– registrska označba vozila in država registracije vozila;
– številka homologacije;
– VIN številka;
– številka in datum potrdila upravljavca cestninskih cest;
6. evidenca optično zaznanih registrskih označb vozil, za
katera ni samodejno potrjena skladnost cestninjenja:
– identifikacijski podatki slikovnega posnetka vozila (datum, ura in kraj, številka dogodka);
– slikovni posnetki vozila v delu, ki omogoča prepoznavo
registrske označbe vozila in samega vozila;
– registrska označba vozila in država registracije vozila;
– identifikacijska oznaka naprave za nadzor cestninjenja
in cestninskega nadzornika;
7. evidenca registrskih označb vozil z neplačano cestnino:
– registrska označba vozila in država registracije vozila;
– datum, ura in kraj zaznave neplačila cestnine;
8. evidenca prekrškov:
– registrska označba vozila in država registracije vozila;
– identifikacijski podatki slikovnega posnetka vozila (datum, ura in kraj, številka dogodka);
– slikovni posnetki vozila v delu, ki omogoča prepoznavo
registrske označbe vozila in samega vozila;
– datum in čas prekrška;
– cestninski razred vozila;
– podatki o neveljavni elektronski vinjeti;
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– podatki o prebranih nastavljivih podatkih OBU naprave;
– podatki o zapisanih podatkih na OBU napravi;
– identifikacijska oznaka cestninskega nadzornika.
(3) Za opravljanje nadzora nad cestninjenjem, zagotovitve cestninjenja in izvedbo postopka o prekršku upravljavec
cestninskih cest pridobiva, zbira, obdeluje in upravlja naslednje
podatke o kršitelju:
– ime in priimek;
– naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča oziroma stalni ali začasni naslov tujini;
– EMŠO, če je fizična oseba tujec, ki v Republiki Sloveniji
nima EMŠO, pa podatek o datumu, kraju in državi rojstva;
– državljanstvo;
– zaposlitev odgovorne osebe pravne osebe;
– ime, sedež in matična številka pravne osebe.
(4) Pri pridobivanju, zbiranju, obdelovanju in vodenju
osebnih podatkov in podatka o davčni številki cestninskega
zavezanca upravljavec cestninskih cest ravna v skladu z določbami zakonov, ki urejata varstvo osebnih podatkov in davčni
postopek.
(5) Zaradi zagotovitve cestninjenja, opravljanja nadzora
nad njim in izvedbe postopka o prekršku upravljavec cestninskih cest pridobi podatke iz registra prebivalstva, evidence
registriranih vozil in Poslovnega registra Slovenije o zastopnikih
pravnih oseb.
(6) Zaradi opravljanja nadzora nad cestninjenjem vozil do
3.500 kg NDM, zagotovitve njihovega cestninjenja in izvedbe
postopka o prekršku Policija in Finančna uprava Republike Slovenije pridobita podatke iz evidence iz 3., 4., 5., 7. in 8. točke
drugega odstavka in tretjega odstavka tega člena.«.
28. člen
Za 46. členom se dodata nova 46.a in 46.b člen, ki se
glasita:
»46.a člen
(hramba in obdelava podatkov v evidencah)
(1) Podatke iz 1. točke drugega odstavka prejšnjega člena upravljavec cestninskih cest hrani 30 dni od dneva izdaja
točkovne karte.
(2) Podatke iz 2. točke drugega odstavka prejšnjega člena
upravljavec cestninskih cest hrani do plačila zapadle cestnine
ali do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti cestninskega
zavezanca iz cestninjenja. Po izpolnitvi teh obveznosti upravljavec cestninskih cest podatke iz te evidence izbriše.
(3) Podatke iz 3. točke drugega odstavka prejšnjega člena
upravljavec cestninskih cest hrani dve leti od poteka veljavnosti
elektronskih vinjet. Ne glede na prejšnji stavek se v primeru
prodaje elektronske vinjete preko spletne strani upravljavca
cestninskih cest podatek o IP naslovu naprave, s katere je
bil opravljen nakup, zbriše v 30 dneh od prodaje elektronske
vinjete.
(4) Podatke iz 4. točke drugega odstavka prejšnjega člena
upravljavec cestninskih cest hrani 20 dni po poteku veljavnosti
oprostitve plačila.
(5) Podatke iz 5. točke drugega odstavka prejšnjega člena
upravljavec cestninskih cest hrani 10 let od izdaje potrdila.
(6) Podatke iz 6. točke drugega odstavka prejšnjega člena
upravljavec cestninskih cest hrani do samodejne ali osebne
potrditve skladnosti cestninjenja, vendar najdlje 20 dni od njihove pridobitve. Po potrditvi skladnosti cestninjenja upravljavec
cestninskih cest podatke iz te evidence takoj izbriše.
(7) Zaradi identifikacije vozila in lastnika ali imetnika vozila upravljavec cestninskih cest podatke iz 7. točke drugega
odstavka prejšnjega člena hrani do plačila cestnine oziroma do
zaključka postopka o prekršku.
(8) Podatke iz 8. točke drugega odstavka prejšnjega člena
upravljavec cestninskih cest hrani do uvedbe postopka o prekršku, vendar najdlje 20 dni od njihove pridobitve.
(9) Podatke iz tretjega odstavka prejšnjega člena upravljavec cestninskih cest hrani v tolikšnem obsegu in trajanju,
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kolikor je nujno potrebno za izvedbo nadzora in postopka o
prekršku, vendar najdlje osem let od njihove pridobitve.
(10) Upravljavec cestninskih cest lahko na podlagi predhodne privolitve kupca elektronske vinjete za namen obveščanja kupca o uspešno izvedenem nakupu elektronske vinjete, o
potrditvi spremembe in o poteku veljavnosti elektronske vinjete
obdeluje njegovo osebno ime, elektronski naslov in telefonsko
številko kupca. Podatki se hranijo do poteka veljavnosti elektronske vinjete oziroma do preklica privolitve.
(11) Podatki, ki se iz evidenc iz prejšnjega člena ne zbrišejo, se po poteku rokov hrambe podatkov, določenih v tem
členu, nepovratno anonimizirajo.
46.b člen
(povezovanje podatkov v evidencah)
(1) Zaradi zagotovitve cestninjenja in opravljanja nadzora
nad njim sme upravljavec cestninskih cest podatek o registrski
označbi vozila in državi registracije vozila, ki uporablja cestninsko cesto, avtomatizirano preverjati s podatki o registrskih
označbah in državah registracije v evidencah iz 46. člena tega
zakona.
(2) Upravljavec cestninskih cest sme za potrditev pravilnosti cestninjenja za posamezno cestninjeno vozilo na podlagi
podatka o registrski označbi vozila in države registracije vozila
iz evidence registriranih vozil prek elektronske izmenjave pridobiti naslednje podatke o vozilu:
– status vozila;
– kategorija vozila, nadgradnja, dodatna nadgradnja;
– znamka;
– komercialna oznaka vozila;
– leto izdelave ali leto prve registracije;
– barva vozila;
– sedeži ali stojišča;
– vrsta vozila;
– oblika karoserije;
– masa ali največja tehnično dovoljena masa.«.
29. člen
47. člen se spremeni tako, da se glasi:
»47. člen
(register EETS)
(1) Ministrstvo vodi in upravlja elektronski register, v katerem so glede območij EETS v Republiki Sloveniji naslednji
podatki:
– podatki o izvajalcih cestninjenja;
– podatki o uporabljenih tehnologijah za cestninjenje;
– podatki, potrebni za določitev višine cestnine za posamezni cestninski razred, in drugi potrebni podatki za določitev
višine cestnine;
– izjava o območju EETS;
– podatki o ponudnikih EETS, ki imajo sklenjene pogodbe
z izvajalci cestninjenja, ki so pristojni za posamezna območja
EETS v Republiki Sloveniji.
(2) Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka so v registru
tudi podatki o ponudnikih EETS, ki so za opravljanje nalog
in storitev ponudnika EETS pridobili dovoljenje ministrstva iz
36. člena tega zakona, in podatki o enotni kontaktni pisarni
iz 35.f člena tega zakona, vključno s kontaktnim elektronskim
naslovom in telefonsko številko.
(3) Podatki o območju EETS obsegajo zlasti naslednje
podatke:
– temeljni identifikacijski podatki cestninske ureditve z
začetkom cestninjenja in morebitnimi prekinitvami;
– geografska opredelitev cestninske ceste in podatki o
značilnostih, na katere se nanaša cestninska ureditev;
– pravila cestninjenja, ki veljajo za cestninsko cesto;
– podatki, potrebni za določitev višine cestnine za posamezni cestninski razred, in drugi potrebni podatki za določitev
višine cestnine;
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– pravila nadzora nad cestninjenjem;
– podatki o izvajalcu cestninjenja.
(4) Podatki o ponudniku EETS obsegajo zlasti naslednje
podatke:
– firma in sedež ponudnika EETS;
– podatki o vpisu v register in izbrisu iz njega;
– podatki o dovoljenju za opravljanje nalog ponudnika
EETS in morebitnem odvzemu dovoljenja;
– podatki o mestih, na katerih zagotavlja storitve uporabnikom EETS;
– podatki o tem, za katere cestninske ceste zagotavlja
storitve uporabnikom EETS;
– podatki o tem, katere naprave v vozilu zagotavlja, in o
tipu identifikacijskih številk teh naprav.
(5) Ponudnik EETS in izvajalec cestninjenja ministrstvu
nemudoma sporočita vsako spremembo v podatkih iz prvega
in drugega odstavka tega člena.
(6) Ministrstvo enkrat letno preveri, če ponudnik EETS
še vedno izpolnjuje pogoje iz prve, četrte, pete in šeste alineje
drugega odstavka 36. člena tega zakona. Če je potrebno,
ministrstvo ustrezno popravi podatke v registru. V registru se
zaznamujejo tudi ugotovitve pregleda splošnega načrta za
obvladovanje tveganj pri ponudniku EETS.
(7) Podatki v registru morajo biti točni in ažurni.
(8) Register je javen. Ministrstvo zagotovi njegovo brezplačno elektronsko dostopnost.
(9) Ministrstvo decembra vsako koledarsko leto pošlje
Komisiji v elektronski obliki register območij EETS in ponudnikov EETS.«.
30. člen
Za 47. členom se doda novo V.a poglavje ter nova 47.a in
47.b člen, ki se glasijo:
»V.a ČEZMEJNA IZMENJAVA INFORMACIJ
O NEPLAČILU CESTNINE
47.a člen
(nacionalna kontaktna točka)
(1) Ministrstvo opravlja naloge nacionalne kontaktne točke kot pristojnega organa, določenega za izmenjavo podatkov
iz evidenc registriranih vozil držav članic Evropske unije za namen čezmejne izmenjave podatkov o lastnikih vozil ali osebah,
na katere so ta vozila registrirana, in podatkov o registriranih
vozilih iz Priloge I Direktive 2019/520/EU z namenom identifikacije vozila in lastnika ali imetnika vozila, za katerega je bilo
ugotovljeno neplačilo cestnine. Izmenjava podatkov poteka
prek nacionalnih kontaktnih točk v državah članicah Evropske
unije in državah Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljnjem besedilu: državah EGP). Podatki za iskanje morajo biti v
skladu s Prilogo I Direktive 2019/520/EU.
(2) Zaradi identifikacije vozila in lastnika ali imetnika vozila, za katerega je bilo ugotovljeno neplačilo cestnine, lahko
nacionalne kontaktne točke v državah članicah Evropske unije
in državah EGP za vsak posamezen primer avtomatizirano
prek spletnega dostopa iščejo podatke iz prejšnjega odstavka.
(3) Upravljavec cestninskih cest lahko pridobljene podatke iz prvega odstavka tega člena uporabi za identifikacijo
cestninskega zavezanca zaradi obveznosti plačila cestnine in
izvedbo postopka o prekršku po določbah tega zakona in zakona, ki ureja prekrške. Upravljavec cestninskih cest podatke iz
prvega odstavka tega člena izbriše takoj po plačilu cestnine, v
primeru nadaljnje obravnave glede neplačila cestnine pa takoj
po zaključku postopka obravnave ugotovljene kršitve obveznosti plačevanja cestnine.
(4) Ministrstvo posreduje podatke iz prvega odstavka tega
člena upravljavcu cestninskih cest, če so izpolnjeni naslednji
pogoji:
– podatki so omejeni zgolj na podatke, ki jih upravljavec
cestninskih cest potrebuje za pridobitev dolgovane cestnine;
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– upravljavec cestninskih cest lastniku ali imetniku vozila,
za katerega ni bila plačana cestnina, pošlje obvestilo v skladu
s 47.b členom tega zakona;
– s plačilom neplačane cestnine upravljavcu cestninskih
cest je izpolnjena obveznost plačila cestnine lastnika ali imetnika vozila, za katerega je bilo ugotovljeno neplačilo cestnine.
(5) Za pridobivanje točnih in ažurnih podatkov, ki so določeni v prvem odstavku tega člena, se evidenca registriranih
vozil poveže s centralnim registrom prebivalstva oziroma poslovnim registrom, kot povezovalni znak pa se uporablja EMŠO
ali matična številka.
(6) Posameznik, čigar osebni podatki so bili posredovani
v skladu s tem členom, ima pravico pridobiti informacije o tem,
kateri osebni podatki so bili posredovani državi članici Evropske unije ali državi EGP, v kateri je bilo ugotovljeno neplačilo
cestnine, vključno z datumom zahtevka in podatki o pristojnem
organu v tej državi članici Evropske unije ali državi EGP.
(7) Posameznik ima zaradi obdelave osebnih podatkov
iz prvega odstavka tega člena pravico do obveščenosti, dostopa, popravka, izbrisa in omejitve obdelave ter uveljavljanja
pravnega varstva v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih
podatkov, in Uredbo 2016/679/EU. Zahtevki za popravek ali
izbris osebnih podatkov se obravnavajo nemudoma.
(8) Podatki iz prvega odstavka tega člena se izmenjujejo
z uporabo programske aplikacije Evropskega informacijskega
sistema za prometna in vozniška dovoljenja (Eucaris). Vsaka
država članica Evropske unije ali država EGP krije svoje stroške, ki nastanejo v zvezi z upravljanjem, uporabo in vzdrževanjem programske aplikacije iz prejšnjega stavka.
(9) Ministrstvo pošlje Komisiji do 19. aprila 2023 in nato
vsaka tri leta poročilo o številu avtomatiziranih iskanj glede neplačil cestnine. V poročilu opiše tudi stanje v Republiki Sloveniji
v zvezi z nadaljnjo obravnavo neplačil cestnine.
47.b člen
(obvestilo o neplačilu cestnine)
(1) Upravljavec cestninskih cest v primeru neplačila cestnine pošlje lastniku oziroma imetniku vozila ali drugače identificirani osebi pisno obvestilo in obrazec za odgovor na obvestilo
iz Priloge II Direktive 2019/520/EU, v katerem ga pouči tudi o
pravnih posledicah neplačila cestnine.
(2) Če iz zbranih obvestil in podatkov izhaja, da oseba
ne razume slovenskega jezika, in z mednarodno pogodbo ni
določeno drugače, mora biti pisno obvestilo sestavljeno v jeziku dokumenta o registraciji motornega vozila, če je na voljo,
sicer pa v enem od uradnih jezikov države članice registracije
motornega vozila, za katerega ni bila plačana cestnina. Stroški
prevajanja bremenijo upravljavca cestninskih cest ne glede na
izid postopka.
(3) Lastnik oziroma imetnik vozila ali drugače identificirana oseba lahko odgovori na obvestilo o neplačilu cestnine
v 60 dneh od dneva vročitve obvestila o neplačilu cestnine na
naslov upravljavca cestninskih cest, ki je poslal obvestilo.«.
31. člen
V 48. členu se v prvem odstavku sedma alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– ne posreduje ponudnikom EETS podatkov iz osmega
odstavka 34. člena tega zakona (osmi odstavek 34. člena).«.
32. člen
V 50.a členu se v prvem odstavku za besedo »veljavne«
doda beseda »elektronske«, za besedo »razred« pa črtata
vejica in besedilo »nameščene na predpisan način«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Z globo 500 evrov se kaznuje cestninski zavezanec,
ki neupravičeno prenese registrsko tablico vozila, na katero
je vezana veljavna elektronska vinjeta, na drugo vozilo ali jo
prenese na vozilo, ki ni uvrščeno v isti cestninski razred kot
vozilo, s katerega je bila prenesena registrska tablica (četrti
odstavek 37. člena).«.
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33. člen
V 50.b členu se v drugem odstavku beseda »drugega«
nadomesti z besedo »četrtega«.
V tretjem odstavku se za besedo »namestitve« črtata vejica in beseda »veljavnosti«, za besedo »uporabe« črta besedilo
»vinjete ali« in beseda »tretji« nadomesti z besedo »peti«.
V četrtem odstavku se beseda »vožnje« nadomesti z
»uporabe cestninske ceste«.
V petem odstavku se beseda »drugega« nadomesti z
besedo »četrtega«.

Uradni list Republike Slovenije
39. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 438-02/20-6/10
Ljubljana, dne 21. oktobra 2020
EPA 1310-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
(1) Cestninjenje vozil do 3.500 kg NDM z elektronsko
vinjeto se začne izvajati 1. decembra 2021.
(2) Do začetka izvajanja cestninjenja z elektronsko vinjeto se
za cestninjenje vozil do 3.500 kg uporabljajo določbe I. poglavja,
37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 50.a in 50.b člena Zakona
o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15 in 41/17).
35. člen
(vzpostavitev evidence v zvezi s cestninjenjem glede
na določen čas uporabe cestninske ceste
in uskladitev registra)
(1) Upravljavec cestninskih cest vzpostavi evidence iz
46. člena zakona v zvezi s cestninjenjem glede na določen
čas uporabe cestninskih cest najpozneje z dnem začetka izvajanja cestninjenja z elektronsko vinjeto iz prvega odstavka
prejšnjega člena.
(2) Ministrstvo uskladi register iz 47. člena zakona z določbami tega zakona najpozneje v treh mesecih od uveljavitve
tega zakona.
36. člen
(rok za uskladitev podzakonskih predpisov in splošnega akta
za izvrševanje javnih pooblastil)
(1) Vlada uskladi uredbo, ki ureja cestninske ceste in cestnino, z določbami tega zakona najpozneje do dneva začetka
izvajanja cestninjenja z elektronsko vinjeto iz prvega odstavka
34. člena tega zakona.
(2) Upravljavec cestninskih cest uskladi splošni akt iz
21. člena zakona z določbami tega zakona najpozneje do
dneva začetka izvajanja cestninjenja z elektronsko vinjeto iz
prvega odstavka 34. člena tega zakona.

PREDSEDNIK REPUBLIKE
2767.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

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

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za izjemne zasluge pri povezovanju slepih in slabovidnih
in pri spodbujanju njihovega vključevanja v družbo ter za uspehe pri uveljavljanju novih, izvirnih rešitev za temeljna vprašanja
slepote in slabovidnosti ob stoletnici svojega delovanja prejme
ZVEZA DRUŠTEV SLEPIH IN SLABOVIDNIH SLOVENIJE
ZLATI RED ZA ZASLUGE.
Št. 094-01-15/20-4
Ljubljana, dne 2. novembra 2020
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

37. člen
(rok za vračilo dobroimetja na ABC tablici in Dars kartici)
(1) Cestninski zavezanci, ki so pred začetkom izvajanja
cestninjenja v prostem prometnem toku cestnino za vozila nad
3.500 kg NDM plačevali brezgotovinsko z elektronsko tablico
ABC ali Dars kartico, lahko uveljavljajo vračilo naloženega dobroimetja na teh medijih, brez s predpisi odobrenih popustov za
nalaganje dobroimetja, najpozneje do 30. junija 2021.
(2) Upravljavec cestninskih cest objavi rok za vlaganje
zahtevkov iz prejšnjega odstavka na svoji spletni strani v
15 dneh po uveljavitvi tega zakona. Upravljavec cestninskih
cest reši zahtevke najpozneje do 31. decembra 2021.
38. člen
(evropsko elektronsko cestninjenje in čezmejna izmenjava
informacij o neplačilu cestnine)
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na EETS in čezmejno izmenjavo informacij o neplačilu cestnine, se začnejo
uporabljati 20. oktobra 2021.

MINISTRSTVA
2768.

Pravilnik o elektronskem poslovanju v civilnih
sodnih postopkih in v kazenskem postopku

Na podlagi sedmega odstavka 105.b člena, šestega odstavka 132. člena, tretjega odstavka 141.a člena in osmega
odstavka 149. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list
RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit,
45/08, 111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10
– odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US, 40/13 – odl. US,
92/13 – odl. US, 10/14 – odl. US, 48/15 – odl. US, 6/17 – odl.
US in 10/17) ter petega odstavka 76. člena in petega odstavka
117. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS,
št. 23/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 8/16 –
odl. US, 64/16 – odl. US in 65/16 – odl. US, 66/17 – ORZKP
153,154 in 22/19) ministrica za pravosodje izdaja

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih
postopkih in v kazenskem postopku
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik ureja vlaganje elektronskih vlog, elektronsko vročanje in opravljanje drugih elektronskih opravil
v pravdnem postopku in drugih civilnih sodnih postopkih (v
nadaljnjem besedilu: civilni sodni postopki) ter v kazenskem
postopku.
(2) Ta pravilnik glede vlaganja elektronskih vlog v civilnih
sodnih postopkih in kazenskem postopku predpisuje:
1. organizacijo in delovanje informacijskega sistema sodstva (v nadaljnjem besedilu: informacijski sistem e-sodstvo),
2. pogoje in način vložitve vlog v elektronski obliki oziroma
po elektronski poti,
3. obliko zapisa vloge v elektronski obliki.
(3) Ta pravilnik glede elektronskega vročanja v civilnih
sodnih postopkih in kazenskem postopku:
1. predpisuje, kaj je varna elektronska pot,
2. določa tehnične pogoje za pridobitev dovoljenja za
varno elektronsko vročanje in
3. določa višino nadomestila za posredovanje pri vročanju
pisanj v varni elektronski predal.
(4) Določbe tega pravilnika se uporabljajo za elektronsko
poslovanje v vseh civilnih sodnih postopkih, razen če določbe
drugih predpisov, ki urejajo posebno vrsto ali skupino civilnega
sodnega postopka, določajo drugače.
2. člen
(informacijski sistem e-sodstvo, portal e-sodstvo
in odložišče e-sodstvo)
(1) Informacijski sistem e-sodstvo je programska oprema,
ki jo upravlja Center za informatiko na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Center za informatiko)
in ki vključuje naslednje module:
1. modul z varnostno shemo,
2. module za podporo izvajanja elektronskih opravil v civilnih sodnih postopkih in v kazenskem postopku (v nadaljnjem
besedilu: modul e-opravila),
3. module za podporo vodenja elektronskega vpisnika
(v nadaljnjem besedilu: modul e-vpisnik) in elektronskega spisa
(v nadaljnjem besedilu: modul e-spis) v civilnih sodnih postopkih in v kazenskem postopku,
4. modul za podporo poslovanja sodišč pri vročanju (v nadaljnjem besedilu: modul e-poštna knjiga).
(2) Portal e-sodstvo je javno spletišče, ki je sestavni del
informacijskega sistema e-sodstvo.
(3) Odložišče e-sodstvo so spletne storitve informacijskega sistema e-sodstvo, ki omogočajo vlaganje vlog v civilnih
sodnih postopkih in kazenskem postopku.
3. člen
(pojmi, uporabljeni v enakem pomenu kot v drugih predpisih
in drugi pojmi)
(1) Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku imajo pomen,
opredeljen v določbah Zakona o elektronskem poslovanju in
elektronskem podpisu (Uradni list RS, št. 98/04 − uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZEPT in 46/14):
1. »varen elektronski podpis« v 4. točki 2. člena,
2. »časovni žig« v 5. točki 2. člena,
3. »kvalificirano potrdilo« v 19. točki 2. člena.
(2) Za časovni žig iz prejšnjega odstavka se šteje tudi
elektronski časovni žig, ki se uporablja po določbah zakona, ki
ureja pravdni postopek in zakona, ki ureja kazenski postopek.
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(3) »Elektronski žig« ustreza pogojem varnega elektronskega podpisa iz 1. točke prvega odstavka tega člena in ga
generira strežnik oziroma informacijski sistem.
4. člen
(varnostna shema)
Varnostna shema je modul informacijskega sistema
e-sodstvo, ki omogoča:
1. podeljevanje in odvzemanje pooblastil glede vrste
e-opravil, ki so jih upravičene izvajati posamezne podskupine uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: upravljanje pooblastil uporabnikov), in
2. podeljevanje in odvzemanje pooblastil administratorjem
posamezne skupine ali podskupine uporabnikov (v nadaljnjem
besedilu: upravljanje pooblastil administratorjem).
5. člen
(elektronska pisanja strank, elektronska opravila in uporabniki
informacijskega sistema e-sodstvo)
(1) Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku v zvezi z elektronskimi pisanji strank, pomenijo:
1. elektronska vloga je elektronski dokument z vsebino
vloge stranke in drugih udeležencev v civilnem sodnem postopku ali v kazenskem postopku,
2. elektronska priloga je v elektronsko obliko pretvorjena
pisna listina ali dokument, ki je izvorno nastal v elektronski
obliki, ki se priloži elektronski vlogi,
3. prepis elektronske vloge ali elektronskih prilog je elektronska vloga ali priloga, ki je pretvorjena v obliko z vsebino,
primerno za branje in izpis na papir.
(2) Elektronsko opravilo (v nadaljnjem besedilu e-opravilo) je:
1. elektronska vložitev elektronske vloge z elektronskimi
prilogami in
2. poizvedba o stanju civilnega sodnega postopka ali
kazenskega postopka ali o vsebini procesnih dejanj v tem
postopku.
(3) Uporabniki informacijskega sistema e-sodstvo (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) so osebe, ki so po zakonu ali
drugem predpisu upravičene opravljati e-opravila.
6. člen
(elektronska pisanja sodišča, elektronski sodni spis
in elektronski postopek)
(1) Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku v zvezi z elektronskimi pisanji sodišča, pomenijo:
1. elektronska sodna odločba je elektronski dokument z
vsebino sodne odločbe, ki:
– je podpisan z varnim elektronskim podpisom pristojne
osebe sodišča, ki jo je izdalo, ali
– se samodejno obdela v informacijskem sistemu e-sodstvo in se opremi z elektronskim žigom informacijskega sistema
e-sodstvo,
2. drugo elektronsko sodno pisanje je elektronski dokument z vsebino drugega pisanja sodišča v civilnem sodnem
postopku ali v kazenskem postopku razen sodne odločbe:
– ki je podpisan z varnim elektronskim podpisom pristojne
osebe sodišča ali
– pri katerem se podatki o datumu njegove izdelave ter
podatki o osebi, ki je tako pisanje izdelala, s pomočjo ustreznih
tehničnih sredstev samodejno evidentirajo v informacijskem
sistemu (npr. zapisnik, odredba, uradni zaznamek),
3. elektronsko sodno pisanje je skupni pojem za elektronsko sodno odločbo in drugo elektronsko sodno pisanje,
4. odpravek elektronskega sodnega pisanja je elektronski
dokument z vsebino elektronskega sodnega pisanja, ki je pretvorjeno v obliko, primerno za branje in izpis na papir.
(2) Elektronski spis (v nadaljnjem besedilu: e-spis) je spis
v zadevi posameznega civilnega sodnega postopka ali kazenskega postopka, ki se vodi elektronsko.
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(3) Elektronski vpisnik (v nadaljnjem besedilu: e-vpisnik)
je vpisnik posamezne vrste civilnega sodnega postopka ali
vpisnik kazenskega postopka, ki se vodi elektronsko.
(4) Elektronski postopek (v nadaljnjem besedilu: e-postopek) je vrsta civilnega sodnega postopka ali skupina civilnih
sodnih postopkov ali kazenski postopek, v katerih lahko uporabniki opravljajo e-opravila.
7. člen
(elektronska vročitev in modul e-poštna knjiga)
(1) Pojem elektronska vročitev, uporabljen v tem pravilniku, pomeni vročitev po varni elektronski poti tako, da se preko
informacijskega sistema za varno elektronsko vročanje:
– izvedejo postopki elektronske vročitve v skladu s četrtim
do osmim odstavkom 141.a člena ZPP in tem pravilnikom,
– izvedejo postopki elektronske vročitve v skladu s
141.b členom ZPP in tem pravilnikom,
– izvedejo postopki elektronske vročitve v skladu četrtim
do devetim odstavkom 117.a člena ZKP in tem pravilnikom,
– vsa elektronska sporočila, ki jih pošlje ta informacijski
sistem, opremijo z elektronskim žigom strežnika, na katerem
teče ta informacijski sistem, in
– izmenjava elektronskih sporočil in elektronskih dokumentov v postopkih iz prve, druge in tretje alineje tega odstavka
z modulom e-poštna knjiga izvaja po tehničnih zahtevah, ki
so objavljene na spletni strani Ministrstva za pravosodje in na
portalu e-sodstvo.
(2) Informacijski sistem za varno elektronsko vročanje
upravlja oseba, ki ima dovoljenje ministra za pravosodje za
varno elektronsko vročanje (v nadaljnjem besedilu: izvajalec
storitev varnega elektronskega vročanja).
(3) Tehnične zahteve iz pete alineje prvega odstavka tega
člena pripravi Center za informatiko.
(4) Varen elektronski predal je elektronski naslov uporabnika v informacijskem sistemu za varno elektronsko vročanje, ki
ga upravlja izvajalec storitev varnega elektronskega vročanja.
(5) Modul e-poštna knjiga je modul informacijskega sistema e-sodstvo, ki omogoča:
1. elektronsko vročanje elektronskih pisanj in vlaganje
elektronskih vročilnic v e-spis,
2. samodejno izdelavo pisnih odpravkov elektronskih sodnih pisanj in prepisov elektronskih vlog ali elektronskih prilog
in njihovo odpravo po pošti,
3. podporo pretvarjanju pisnih vročilnic v elektronsko obliko in njihovemu vlaganju v e-spis.
8. člen
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vljanja storitev s Centrom za informatiko skleniti pogodbo, v
kateri so podrobneje urejene medsebojne pravice in obveznosti
glede elektronske izmenjave elektronskih sporočil in dokumentov pri postopkih varnega elektronskega vročanja.
(7) Ne glede na 1. točko prvega odstavka tega člena lahko
informacijski sistem za varno elektronsko vročanje državnim
organom ali organom lokalne skupnosti upravlja državni organ,
če njegov informacijski sistem ustreza zahtevam iz pete alineje
prvega odstavka prejšnjega člena, kar preveri Center za informatiko na način iz petega odstavka tega člena, in s Centrom za
informatiko sklene dogovor, v katerem so podrobneje urejene
medsebojne pravice in obveznosti glede elektronske izmenjave elektronskih sporočil in dokumentov pri postopkih varnega
elektronskega vročanja.
(8) Ne glede na 1. točko prvega odstavka tega člena lahko
naslovnik za lastne potrebe vzpostavi naslov za vročanje in
ga registrira v informacijskem sistemu e-sodstvo, če ustreza
zahtevam iz pete alineje prvega odstavka prejšnjega člena, kar
preveri Center za informatiko na način iz petega odstavka tega
člena, in s Centrom za informatiko sklene pogodbo, v kateri so
podrobneje urejene medsebojne pravice in obveznosti glede
elektronske izmenjave elektronskih sporočil in dokumentov pri
postopkih varnega elektronskega vročanja. Naslovnik lahko ta
naslov za vročanje uporablja le za lastne potrebe in ni upravičen do nadomestila za posredovanje pri vročanju.
(9) Pri vročanju po sedmem in osmem odstavku tega
člena se smiselno uporabljajo določbe petega poglavja tega
pravilnika.
(10) Minister za pravosodje na predlog ali po uradni
dolžnosti odvzame dovoljenje za varno elektronsko vročanje,
če izvajalec storitev varnega elektronskega vročanja ne izpolnjuje več pogojev iz 1. točke prvega odstavka tega člena ali če
informacijski sistem, ki ga upravlja ta oseba, ne ustreza več
zahtevam iz pete alineje prvega odstavka prejšnjega člena.
(11) Če Center za informatiko ugotovi, da informacijski
sistem, ki ga upravlja izvajalec storitev varnega elektronskega
vročanja, več ne ustreza zahtevam iz pete alineje prvega odstavka prejšnjega člena, o tem v roku pet delovnih dni obvesti
Ministrstvo za pravosodje.
(12) V primeru sprememb tehničnih zahtev iz pete alineje
prvega odstavka prejšnjega člena mora izvajalec storitev varnega elektronskega vročanja in upravljalec informacijskega
sistema oziroma imetnik naslova za vročanje po sedmem in
osmem odstavku tega člena prilagoditi svoj informacijski sistem
v roku, ki je določen ob objavi sprememb tehničnih zahtev, ki
pa ne sme biti krajši od 30 dni.

(dovoljenje za varno elektronsko vročanje)

9. člen

(1) Minister za pravosodje izda dovoljenje za varno elektronsko vročanje:
1. pravni ali fizični osebi, ki opravlja vročanje pisanj po
varni elektronski poti kot registrirano dejavnost in
2. če informacijski sistem, ki ga upravlja ta oseba, ustreza
zahtevam iz pete alineje prvega odstavka prejšnjega člena.
(2) Vlogo za izdajo dovoljenja za varno elektronsko vročanje vloži vlagatelj pri Ministrstvu za pravosodje.
(3) Vlagatelj mora vlogi iz prejšnjega odstavka priložiti
tehnično dokumentacijo informacijskega sistema za varno elektronsko vročanje in druge dokaze o tem, da ta sistem ustreza
zahtevam iz pete alineje prvega odstavka prejšnjega člena.
(4) Ministrstvo za pravosodje posreduje podatke o vložniku in priloženo dokumentacijo Centru za informatiko.
(5) Center za informatiko po opravljenem testiranju informacijskega sistema, ki ga upravlja vlagatelj, pošlje Ministrstvu
za pravosodje mnenje o ustreznosti tega sistema z zahtevami
iz pete alineje prvega odstavka prejšnjega člena.
(6) Minister za pravosodje vlagatelju, ki izpolnjuje pogoje
iz prvega odstavka tega člena, izda dovoljenje za varno elektronsko vročanje. Na podlagi tega dovoljenja mora izvajalec
storitev varnega elektronskega vročanja pred začetkom opra-

(nadomestilo za posredovanje pri vročanju)
Za posredovanje pri vročanju sodišče izvajalcu storitev
varnega elektronskega vročanja plača nadomestilo v višini
0,30 EUR na posamezno elektronsko pošiljko, ki se vroča po
pravilih osebnega vročanja, in 0,15 EUR za posamezno elektronsko pošiljko, ki se vroča po pravilih navadnega vročanja.
2. UPORABNIKI INFORMACIJSKEGA SISTEMA
E-SODSTVO IN VARNOSTNA SHEMA
10. člen
(uporabniške skupine)
(1) Uporabniki informacijskega sistema e-sodstvo se delijo na naslednje splošne skupine:
1. uporabnike, ki se jim pri uporabi informacijskega sistema e-sodstvo ni treba izkazati (v nadaljnjem besedilu: navadni
uporabniki),
2. uporabnike, ki se pri uporabi informacijskega sistema
e-sodstvo izkažejo z vnosom uporabniškega imena in gesla (v
nadaljnjem besedilu: registrirani uporabniki) in
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3. uporabnike, ki se pri uporabi informacijskega sistema
e-sodstvo izkažejo z vnosom uporabniškega imena in gesla
in z uporabo kvalificiranega potrdila (v nadaljnjem besedilu:
kvalificirani uporabniki).
(2) Kvalificirani uporabniki se delijo na zunanje in notranje
kvalificirane uporabnike.
(3) Notranji kvalificirani uporabniki so sodniki in uslužbenci sodišč, ki so po zakonu in sodnem redu upravičeni opravljati
e-opravila v posamezni vrsti civilnih sodnih postopkov ali v
kazenskem postopku.
(4) Zunanji kvalificirani uporabniki se delijo na:
1. samostojne zunanje kvalificirane uporabnike in
2. pooblaščence samostojnih uporabnikov.
(5) Samostojni zunanji kvalificirani uporabniki se delijo na:
1. uporabnike, ki imajo v civilnih sodnih postopkih ali
v kazenskem postopku položaj zastopnika, pooblaščenca ali
zagovornika stranke ali udeleženca in ta dejanja v postopkih
opravljajo v okviru svoje dejavnosti ali pomočnika sodišča
(v nadaljnjem besedilu: profesionalni uporabniki), in
2. uporabnike, ki v civilnih sodnih postopkih ali v kazenskem postopku nastopajo kot stranke ali udeleženci postopka
vključno z njihovimi zastopniki in pooblaščenci (v nadaljnjem
besedilu: uporabniki – stranke ali udeleženci postopka).
(6) Profesionalni uporabniki se delijo na naslednje skupine:
1. notarji,
2. odvetniki,
3. izvršitelji,
4. upravitelji,
5. Državno odvetništvo Republike Slovenije,
6. državna tožilstva,
7. nepremičninske družbe,
8. občinska odvetništva,
9. sodni izvedenci, sodni tolmači in sodni cenilci.
(7) Uporabniki – stranke ali udeleženci postopka se delijo
na naslednje skupine:
1. stranke ali udeleženci postopka – pravne osebe,
2. stranke ali udeleženci postopka – fizične osebe in
3. državni organi in organi lokalnih skupnosti.
(8) Pooblaščenec samostojnega uporabnika je fizična
oseba, ki:
1. je pri samostojnem zunanjem kvalificiranem uporabniku, organiziranem v pravnoorganizacijski obliki pravne osebe
ali evidentiranega odvetnika, na podlagi zaposlitve pooblaščena v imenu tega uporabnika opravljati e-opravila v civilnih
sodnih postopkih oziroma v kazenskem postopku, ali
2. pri samostojnem zunanjem kvalificiranem uporabniku,
ki je državni organ ali organ lokalne skupnosti, opravlja funkcijo ali naloge, na podlagi katerih je upravičena v imenu tega
organa opravljati e-opravila v civilnih sodnih postopkih ali v
kazenskem postopku.
(9) Center za informatiko mora na portalu e-sodstvo omogočiti dostop do varnostne sheme za upravljanje pooblastil
zunanjih kvalificiranih uporabnikov.
11. člen
(upravljanje pooblastil registriranih uporabnikov)
Informacijski sistem e-sodstvo mora vsakomur omogočiti, da:
1. se prek portala e-sodstvo prijavi v sistem kot registrirani
uporabnik in
2. izvaja e-opravila v zvezi s posamezno vrsto civilnega
sodnega postopka ali v zvezi s kazenskim postopkom, ki jih je
po zakonu ali drugem predpisu upravičen opravljati registrirani
uporabnik.
12. člen
(upravljanje pooblastil navadnih uporabnikov)
Informacijski sistem e-sodstvo mora vsakomur omogočiti,
da prek portala e-sodstvo brez prijave v sistem izvaja e-opravila
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v zvezi s posamezno vrsto civilnega sodnega postopka ali v
zvezi s kazenskim postopkom, ki jih je po zakonu ali drugem
predpisu upravičen opravljati navaden uporabnik.
13. člen
(upravljanje pooblastil notranjih kvalificiranih uporabnikov)
Center za informatiko upravlja pooblastila notranjih kvalificiranih uporabnikov v notranji varnostni shemi informacijskega
sistema sodišč v skladu z zakonom, ki ureja sodišča in sodnim
redom.
14. člen
(upravljanje pooblastil administratorjev)
(1) Administrator posamezne skupine profesionalnih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: administrator) je:
1. za skupino notarjev: Notarska zbornica Slovenije,
2. za skupino odvetnikov: Odvetniška zbornica Slovenije,
3. za skupino izvršiteljev: Zbornica izvršiteljev Slovenije,
4. za skupino upraviteljev: Zbornica upraviteljev Slovenije,
5. za skupini Državno odvetništvo Republike Slovenije
in občinska odvetništva: Državno odvetništvo Republike Slovenije,
6. za skupino državnih tožilstev: Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije,
7. za skupino nepremičninskih družb: Ministrstvo za okolje
in prostor in
8. za skupino sodnih izvedencev, sodnih tolmačev in
sodnih cenilcev: Ministrstvo za pravosodje.
(2) Center za informatiko mora v treh delovnih dneh po
prejemu popolne zahteve administratorja posamezne skupine
profesionalnih uporabnikov temu omogočiti, da v varnostni
shemi izvaja postopke upravljanja kvalificiranih uporabnikov iz
te skupine, in ga o tem obvestiti na elektronski naslov, naveden
v zahtevi.
(3) Zahteva iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
1. naslednje podatke o administratorju:
– naziv,
– matično številko,
– davčno številko in
– elektronski naslov za sprejemanje obvestil Centra za
informatiko;
2. naslednje podatke o odgovorni osebi, ki v imenu administratorja vlaga zahtevo:
– osebno ime,
– funkcijo ali položaj pri administratorju,
– telefonsko številko in
– elektronski naslov za sprejemanje obvestil Centra za
informatiko;
3. lastnoročni podpis odgovorne osebe administratorja.
(4) Administrator mora v treh delovnih dneh po prejemu
obvestila Centra za informatiko obvestiti profesionalne uporabnike skupine, ki jo upravlja, da lahko oddajo prvo prijavo v
skladu s 16. členom tega pravilnika.
(5) Administrator lahko spremeni svoj elektronski naslov,
vpisan v varnostni shemi tako, da odda prijavo za to spremembo prek portala e-sodstvo.
(6) Za fizične osebe, ki jih administrator pooblasti, da
v njegovem imenu odločajo o potrditvi ali zavrnitvi vključitve
uporabnika v skupini profesionalnih uporabnikov, ki jo upravlja,
se smiselno uporablja 17. člen tega pravilnika.
15. člen
(pogoji za vključitev zunanjega kvalificiranega uporabnika
v varnostno shemo)
(1) Uporabnik se lahko vključi v varnostno shemo kot
samostojni zunanji kvalificirani uporabnik, če ima:
1. varen elektronski predal za vročanje pisanj v civilnih
sodnih postopkih in v kazenskem postopku in
2. veljavno kvalificirano potrdilo, ki je povezano z njegovo
davčno številko.
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(2) Uporabnik – fizična oseba in uporabnik – pravna oseba se lahko vključi v varnostno shemo kot samostojni zunanji
kvalificirani uporabnik tudi samo z veljavnim kvalificiranim potrdilom, povezanim z njegovo davčno številko.
(3) Če ima uporabnik položaj pravne osebe, državnega
organa ali organa lokalne skupnosti ali če kot profesionalni uporabnik opravlja svoje storitve prek pravnoorganizacijske oblike,
ki ni pravna oseba in je vpisana v Poslovni register Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: PRS), se vključi v varnostno
shemo kot subjekt PRS.
(4) Kvalificirano potrdilo uporabnika, ki se v varnostno
shemo vključuje kot subjekt PRS, mora biti povezano z davčno
številko tega uporabnika, vpisano v PRS.
(5) V posamezno skupino profesionalnih uporabnikov se
lahko vključi uporabnik, ki poleg pogojev iz prvega odstavka
tega člena, izpolnjuje tudi naslednje pogoje:
1. v skupino notarjev: če ima položaj notarja po zakonu,
ki ureja notariat,
2. v skupino odvetnikov: če ima položaj evidentiranega
odvetnika ali odvetniške družbe po zakonu, ki ureja odvetništvo,
3. v skupino izvršiteljev: če ima položaj izvršitelja po zakonu, ki ureja izvršbo in zavarovanje,
4. v skupino upraviteljev: če ima položaj upravitelja po
zakonu, ki ureja postopke zaradi insolventnosti,
5. v skupino nepremičninskih družb: če ima položaj nepremičninske družbe po zakonu, ki ureja nepremičninsko posredovanje,
6. v skupino sodni izvedenci, sodni tolmači in sodni cenilci: če ima položaj sodnega izvedenca, sodnega tolmača ali
sodnega cenilca po zakonu, ki ureja sodne izvedence, sodne
tolmače in sodne cenilce.
(6) Uporabnik se vključi v varnostno shemo v posamezni
skupini profesionalnih uporabnikov, če njegovo prijavo potrdi
administrator te uporabniške skupine.
(7) Fizična oseba se v varnostno shemo vključi kot subjekt, ki je vpisan v centralni register prebivalstva (v nadaljnjem
besedilu: subjekt CRP), razen če se vključuje:
– bodisi v uporabniško skupino notarji,
– bodisi v uporabniško skupino odvetniki in odvetniške
storitve opravlja prek pravnoorganizacijske oblike evidentiranega odvetnika,
– bodisi v uporabniško skupino izvršiteljev ali upraviteljev
in naloge izvršitelja ali upravitelja opravlja prek pravnoorganizacijske oblike samostojnega podjetnika posameznika,
– bodisi v uporabniško skupino nepremičninske družbe in
storitve nepremičninskega posredovanja opravlja prek pravnoorganizacijske oblike samostojnega podjetnika posameznika,
– bodisi v uporabniško skupino sodni izvedenci, sodni
tolmači in sodni cenilci: če ima položaj sodnega izvedenca,
sodnega tolmača ali sodnega cenilca po zakonu, ki ureja sodne
izvedence, sodne tolmače in sodne cenilce in dejavnost opravlja prek pravnoorganizacijske oblike samostojnega podjetnika
posameznika.
(8) Fizična oseba, ki je subjekt CRP, se lahko vključi v varnostno shemo kot pooblaščenec samostojnega uporabnika, če:
1. ima veljavno kvalificirano potrdilo, ki je povezano z
njeno davčno številko, in
2. njeno prijavo v varnostni shemi potrdi samostojni zunanji kvalificirani uporabnik, kot pooblaščenec katerega se je
prijavila.
(9) Uporabnik, ki je vključen v varnostno shemo kot pooblaščenec samostojnega uporabnika, opravlja e-opravila v
imenu samostojnega zunanjega kvalificiranega uporabnika.
(10) Posamezna fizična oseba je lahko hkrati vključena v
varnostni shemi kot pooblaščenec samo enega samostojnega
zunanjega kvalificiranega uporabnika v posamezni uporabniški
skupini.
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16. člen
(upravljanje pooblastil samostojnih zunanjih
kvalificiranih uporabnikov)
(1) Uporabnik se vključi v varnostno shemo v posamezni
skupini samostojnih zunanjih kvalificiranih uporabnikov na podlagi prijave za vključitev v to skupino (v nadaljnjem besedilu:
prva prijava) in izvaja e-opravila v zvezi s posamezno vrsto civilnega sodnega postopka ali v zvezi s kazenskim postopkom,
ki jih je po zakonu ali drugem predpisu upravičen opravljati
samostojni zunanji kvalificirani uporabnik.
(2) Uporabnik, ki se želi vključiti v posamezno skupino
samostojnih zunanjih kvalificiranih uporabnikov (v nadaljnjem
besedilu: prijavitelj), odda prvo prijavo elektronsko, prek portala
e-sodstvo, z uporabo svojega kvalificiranega potrdila.
(3) Prijavitelj mora v prvi prijavi v ustrezne rubrike vnesti
naslednje podatke:
1. podatek, ali se vključuje kot subjekt PRS ali kot subjekt
CRP,
2. skupino samostojnih zunanjih kvalificiranih uporabnikov, v katero se želi vključiti (v nadaljnjem besedilu: izbrana
uporabniška skupina),
3. glede na položaj, v katerem se vključuje v varnostno
shemo, če:
– se vključuje kot subjekt CRP: svojo davčno številko, s
katero je povezano njegovo kvalificirano potrdilo,
– se vključuje kot subjekt PRS: matično številko;
4. naslov varnega elektronskega predala za vročanje
pisanj v civilnih sodnih postopkih in v kazenskem postopku in
5. elektronski naslov za sprejemanje obvestil Centra za
informatiko.
(4) Varnostna shema mora:
1. preveriti veljavnost kvalificiranega potrdila prijavitelja,
2. če je prijavitelj vključuje kot subjekt CRP, na podlagi
vnesene davčne številke:
– preveriti, ali se vnesena davčna številka ujema z davčno
številko, s katero je povezano kvalificirano potrdilo prijavitelja,
– v varnostno shemo iz centralnega registra prebivalcev
prevzeti podatke o osebnem imenu in EMŠO prijavitelja;
3. če se prijavitelj vključuje kot subjekt PRS:
– na podlagi vnesene matične številke v varnostno shemo
iz PRS prevzeti podatke o firmi, davčni številki, poslovnem
naslovu in pravnoorganizacijski obliki,
– preveriti, ali se davčna številka, prevzeta iz PRS, ujema
z davčno številko, s katero je povezano kvalificirano potrdilo
prijavitelja;
4. v informacijskem sistemu za varno elektronsko vročanje preveriti, ali je odprt varni elektronski predal ali naslov za
vročanje, ki je registriran v informacijskem sistemu e-sodstvo,
naveden v prijavi.
(5) Varnostna shema mora sprejeti oddajo prve prijave v
izbrani uporabniški skupini:
1. če je kvalificirano potrdilo prijavitelja veljavno,
2. če se davčna številka, ki se prevzame v varnostno
shemo, ujema z davčno številko, povezano s kvalificiranim
potrdilom prijavitelja, in
3. če je odprt varni elektronski predal ali naslov za vročanje, ki je registriran v informacijskem sistemu e-sodstvo,
naveden v prvi prijavi.
(6) Če pogoji iz prejšnjega odstavka niso izpolnjeni, mora
varnostna shema zavrniti vključitev prijavitelja v izbrani uporabniški skupini.
(7) Če so pogoji iz petega odstavka tega člena izpolnjeni,
mora varnostna shema glede na izbrano uporabniško skupino:
1. če je prijavitelj izbral uporabniško skupino profesionalnih uporabnikov: posredovati prijavo administratorju te skupine,
2. če je prijavitelj izbral uporabniško skupino uporabnikov
– strank ali udeležencev postopka: vključiti prijavitelja v varnostno shemo v izbrani uporabniški skupini.
(8) Administrator izbrane skupine profesionalnih uporabnikov mora preveriti, ali prijavitelj izpolnjuje pogoje za vključitev v
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to skupino iz petega odstavka 15. člena tega pravilnika, in glede na izid te preveritve potrditi ali zavrniti vključitev prijavitelja
v izbrani uporabniški skupini v treh delovnih dneh po prejemu
prve prijave.
(9) Administrator mora prijavitelju poslati obvestilo o potrditvi ali zavrnitvi vključitve v skupino profesionalnih uporabnikov prek varnostne sheme na prijaviteljev elektronski naslov,
naveden v prijavi.
(10) Če uporabnik neha izpolnjevati pogoj za vključitev v
posamezni skupini profesionalnih uporabnikov iz petega odstavka 15. člena tega pravilnika, mu mora administrator te
skupine v varnostni shemi odvzeti pooblastila v treh delovnih
dneh po dnevu, ko izve za ta razlog.
(11) Prvi do deseti odstavek tega člena se smiselno uporabljajo tudi za:
1. vključitev uporabnika, ki je že vpisan v varnostni shemi,
v dodatno uporabniško skupino samostojnih zunanjih kvalificiranih uporabnikov,
2. izključitev ali izstop uporabnika iz posamezne uporabniške skupine samostojnih zunanjih kvalificiranih uporabnikov in
3. spremembo varnega elektronskega predala ali elektronskega naslova uporabnika.
17. člen
(upravljanje pooblastil pooblaščencev
samostojnih uporabnikov)
(1) Fizična oseba se vključi v varnostno shemo kot pooblaščenec samostojnega uporabnika na podlagi prijave
(v nadaljnjem besedilu: prijava pooblaščenca), ki jo odda elektronsko prek portala e-sodstvo z uporabo svojega kvalificiranega potrdila.
(2) Prijavitelj mora v prijavi pooblaščenca v ustrezne rubrike vnesti naslednje podatke:
1. podatek, da se vključuje kot subjekt CRP,
2. svojo davčno številko, s katero je povezano njegovo
kvalificirano potrdilo,
3. naslednje podatke o samostojnem zunanjem uporabniku, kot pooblaščenec katerega se prijavlja (v nadaljnjem
besedilu: izbrani samostojni zunanji kvalificirani uporabnik):
– uporabniško skupino, v katero je vključen in
– davčno številko;
4. elektronski naslov za sprejemanje obvestil Centra za
informatiko.
(3) Varnostna shema mora:
1. preveriti veljavnost kvalificiranega potrdila prijavitelja,
2. preveriti, ali se vnesena davčna številka ujema z davčno številko, s katero je povezano kvalificirano potrdilo prijavitelja, in
3. v varnostno shemo iz centralnega registra prebivalcev
prevzeti podatke o osebnem imenu in EMŠO prijavitelja.
(4) Varnostna shema mora sprejeti oddajo prijave pooblaščenca, če:
1. je kvalificirano potrdilo prijavitelja veljavno,
2. se davčna številka, ki se prevzame v varnostno shemo,
ujema z davčno številko, povezano s kvalificiranim potrdilom
prijavitelja, in
3. je izpolnjen pogoj iz desetega odstavka 15. člena tega
pravilnika.
(5) Če pogoji iz prejšnjega odstavka niso izpolnjeni, mora
varnostna shema zavrniti vključitev prijavitelja kot pooblaščenca samostojnega uporabnika.
(6) Če so pogoji iz četrtega odstavka tega člena izpolnjeni, mora varnostna shema prijavo pooblaščenca posredovati v
potrditev izbranemu samostojnemu zunanjemu kvalificiranemu
uporabniku.
(7) Izbrani samostojni zunanji kvalificirani uporabnik prek
varnostne sheme potrdi ali zavrne vključitev prijavitelja kot
njegovega pooblaščenca.
(8) Prvi do sedmi odstavek tega člena se smiselno uporabljajo tudi za:
1. preklic ali odpoved pooblastila pooblaščencu samostojnega uporabnika in
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2. spremembo elektronskega naslova pooblaščenca samostojnega uporabnika.
18. člen
(uporabniška navodila in seznam izvajalcev storitev varnega
elektronskega vročanja)
(1) Center za informatiko mora na portalu e-sodstvo objaviti in tekoče posodabljati uporabniška navodila:
1. za administratorje in zunanje kvalificirane uporabnike,
ki vsebujejo opis postopkov pri upravljanju pooblastil zunanjih
kvalificiranih uporabnikov,
2. za registrirane uporabnike, ki vsebujejo opis:
– postopkov pri izvajanju prve in naslednjih prijav in
– postopkov, če uporabnik pozabi geslo.
(2) Seznam izvajalcev storitev varnega elektronskega vročanja, ki imajo v skladu s tem pravilnikom dovoljenje za varno
elektronsko vročanje, objavi Ministrstvo za pravosodje na svojih
spletnih straneh, Center za informatiko pa na portalu e-sodstvo.
19. člen
(vsebinska in tehnična pomoč uporabnikom)
(1) Vsebinska pomoč uporabnikom je:
1. pomoč pri izvajanju postopkov prijave uporabnika in
2. pomoč pri izpolnjevanju podatkov v zaslonskih obrazcih
in izvajanju drugih korakov e-opravil.
(2) Tehnična pomoč uporabnikom je pomoč pri tehničnih
težavah, povezanih z delovanjem modula varnostne sheme ali
modula e-opravil.
(3) Center za informatiko mora zagotavljati:
1. vsebinsko pomoč registriranim uporabnikom in notranjim kvalificiranim uporabnikom,
2. tehnično pomoč vsem uporabniškim skupinam.
(4) Center za informatiko mora pomoč iz prejšnjega odstavka zagotavljati tako, da:
1. na portalu e-sodstvo objavi elektronski naslov, na katerega lahko uporabnik pošlje zahtevo za pomoč,
2. na zahtevo za pomoč odgovori naslednji delovni dan
po prejemu zahteve.
(5) Administrator posamezne skupine profesionalnih uporabnikov mora zagotavljati vsebinsko pomoč uporabnikom iz
te skupine.
3. E-OPRAVILA UPORABNIKOV INFORMACIJSKEGA
SISTEMA E-SODSTVO
20. člen
(opravljanje e-opravil)
(1) Dostop do opravljanja e-opravil mora biti zagotovljen
prek portala e-sodstvo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je opravljanje e-opravila
iz 1. točke drugega odstavka 5. člena tega pravilnika zagotovljeno tudi prek odložišča e-sodstvo.
21. člen
(uporaba portala e-sodstvo)
Portal e-sodstvo mora biti zasnovan tako, da:
1. uporabnik ob vstopu na portal izbere uporabniško skupino in izvede postopek prijave v izbrani uporabniški skupini,
2. se po uspešno izvedeni prijavi za izbrano uporabniško
skupino prikažejo e-postopki, v katerih je uporabnik izbrane
uporabniške skupine upravičen opravljati e-opravila,
3. se potem, ko uporabnik izbere posamezno vrsto ali
skupino civilnih sodnih postopkov ali kazenski postopek, prikažejo e-opravila, ki jih je uporabnik upravičen opravljati v
izbranem e-postopku.
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22. člen

(uporaba odložišča e-sodstvo)
(1) Izvajalec storitev varnega elektronskega vlaganja in
imetnik informacijskega sistema za varno elektronsko vlaganje
je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki:
– upravlja informacijski sistem za varno elektronsko vlaganje, ki ustreza tehničnim zahtevam, ki so objavljene na
spletni strani Ministrstva za pravosodje in na portalu e-sodstvo,
– mu Center za informatiko potrdi, da informacijski sistem
za varno elektronsko vlaganje ustreza zahtevam iz prejšnje
alineje, kar Center za informatiko preveri s testiranjem, in
– je registrirana v informacijskem sistemu e-sodstvo.
(2) Tehnične zahteve iz prve alineje prejšnjega odstavka
pripravi Center za informatiko in jih objavi na spletni strani
Ministrstva za pravosodje in portalu e-sodstvo.
23. člen
(vložitev elektronske vloge prek portala e-sodstvo)
(1) Uporabnik vloži elektronsko vlogo tako, da:
1. na portalu e-sodstvo izbere ustrezno e-opravilo za vložitev elektronske vloge in z uporabo ustrezne funkcionalnosti
modula e-opravila v ustrezna polja zaslonskega obrazca vnese
podatke o standardiziranem delu besedila vloge,
2. nestandardizirani del besedila elektronske vloge oblikuje kot poseben elektronski dokument, ki ustreza zahtevam iz
24. člena tega pravilnika,
3. z varnim elektronskim podpisom podpisan elektronski
dokument z nestandardiziranim delom besedila elektronske
vloge priloži e-opravilu z uporabo ustrezne funkcionalnosti
modula e-opravila,
4. izbere ustrezno funkcionalnost modula e-opravila za
oddajo elektronske vloge v informacijski sistem e-sodstvo.
(2) Za elektronske priloge, ki se priložijo elektronski vlogi
se smiselno uporabljata 2. in 3. točka prejšnjega odstavka
lahko pa se priložijo tudi brez varnega elektronskega podpisa.
(3) Informacijski sistem e-sodstvo mora zagotoviti, da:
1. se vsaka prejeta elektronska vloga opremi s časovnim
žigom časa prejema elektronske vloge, in
2. uporabniku posreduje elektronsko potrdilo o času prejema elektronske vloge.
24. člen
(elektronski dokument, ki se priloži e-opravilu)
(1) Nestandardizirani del besedila elektronske vloge, ki
je izvorno sestavljen kot pisni dokument, in prilogo, ki je pisna
listina, mora uporabnik zaradi priložitve e-opravilu pretvoriti v
elektronski dokument tako, da jo skenira.
(2) Elektronski dokument iz prejšnjega odstavka mora
ustrezati tem zahtevam:
1. biti mora v PDF/A obliki na črno bel način,
2. ločljivost mora biti med 240dpi in 300dpi,
3. če pisna listina obsega več listov, morajo biti vsi listi, ki
jih obsega listina, vsebovani v eni PDF datoteki tako, da je vsak
list na svoji strani brez vmesnih praznih listov,
4. če se prilagata dve listini ali več listin, mora biti vsaka
listina v svoji PDF datoteki.
(3) Če se nestandardizirani del besedila elektronske vloge
izvorno sestavi kot elektronski dokument, mora biti e-opravilu
priložen tako, da se pretvori v PDF/A obliko.
(4) Če elektronski dokument, ki je priložen e-opravilu, ne
ustreza zahtevam iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega
člena, velja, da je elektronska vloga nepopolna.
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2. s posredovanjem izvajalca storitev varnega elektronskega vlaganja.
(2) Elektronske vloge in elektronske priloge se vlagajo
po strukturi in na način, ki ju določi Center za informatiko, in
so objavljene na spletni strani Ministrstva za pravosodje ter na
portalu e-sodstvo.
(3) Elektronska vloga je sestavljena iz:
1. standardiziranega dela besedila vloge v strojno berljivi
obliki po strukturi iz prejšnjega odstavka in
2. nestandardiziranega dela besedila elektronske vloge, ki
ustreza zahtevam iz prejšnjega člena, ki jo uporabnik podpiše
s svojim varnim elektronskim podpisom.
(4) Za elektronske priloge, ki se priložijo elektronski vlogi,
se smiselno uporablja 2. točka prejšnjega odstavka, lahko pa
se priložijo tudi brez varnega elektronskega podpisa.
(5) Za elektronsko vlogo, vloženo po 1. točki prvega odstavka tega člena, se uporablja tretji odstavek 24. člena tega
pravilnika.
(6) Elektronsko vlogo, vloženo po 2. točki prvega odstavka tega člena opremi izvajalec storitev varnega elektronskega
vlaganja s časovnim žigom. Če elektronska vloga ni opremljena
s časovnim žigom izvajalca storitev varnega elektronskega
vročanja, jo opremi s časovnim žigom informacijski sistem
e-sodstvo ob prejemu vloge.
4. VODENJE E-SPISA
26. člen
(uporaba pravil o vodenju e-spisa)
Pravila, določena v 27., 28. in 29. členu tega pravilnika,
se uporabljajo v kazenskem postopku in v civilnih sodnih postopkih, v katerih se po zakonu ali drugem predpisu vodi e-spis.
27. člen
(način vodenja e-spisa)
(1) E-spis se vodi tako, da se v centralni informatizirani
bazi e-spisa hranijo:
1. vse elektronske vloge in elektronske priloge, ki so vložene v posamezni zadevi,
2. vsa elektronska sodna pisanja, ki jih je izdalo sodišče
v tej zadevi, in
3. elektronske vročilnice in v elektronsko obliko pretvorjene pisne vročilnice v zvezi z vsemi vročitvami v tej zadevi.
(2) Centralna informatizirana baza e-spisa mora biti zasnovana tako, da so elektronski dokumenti, ki spadajo v e-spis
posamezne zadeve, opremljeni z meta podatki o tej zadevi, s
katerimi jih je mogoče povezati s to zadevo.
28. člen
(odpravki elektronskega pisanja sodišča)
(1) Pri elektronski vročitvi sodne odločbe se pošlje
odpravek elektronske sodne odločbe kot elektronski dokument.
(2) Pri vročitvi sodne odločbe po pošti se pošlje natisnjeni
odpravek elektronske sodne odločbe.
(3) Prvi in drugi odstavek tega člena se smiselno uporabljata tudi za druga sodna pisanja.
29. člen

25. člen

(pretvarjanje pisnih vročilnic v elektronsko obliko)

(vložitev elektronske vloge prek odložišča e-sodstvo)

(1) Pisne vročilnice se pretvorijo v elektronsko obliko tako,
da se skenirajo.
(2) Elektronski dokument z vsebino skenirane pisne vročilnice se vloži v e-spis in ima enako dokazno moč kot vročilnica po 149. členu ZPP in 122. členu ZKP.

(1) Uporabnik vloži elektronsko vlogo in njeno elektronsko
prilogo tako, da jo odda v informacijski sistem e-sodstvo:
1. neposredno iz svojega informacijskega sistema za
varno elektronsko vlaganje,
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5. ELEKTRONSKO VROČANJE
30. člen
(odprava elektronske pošiljke)
(1) Elektronsko pisanje se odpravi v postopek elektronskega vročanja tako, da se določi način vročitve (osebna/
navadna), informacijski sistem e-sodstvo pa pisanje, ki naj se
vroči (v nadaljnjem besedilu: elektronska pošiljka):
1. opremi z elektronskim žigom strežnika informacijskega
sistema e-sodstvo in
2. ga pošlje informacijskemu sistemu za varno elektronsko vročanje, v katerem ima naslovnik svoj varen elektronski
predal ali na naslov za vročanje, ki je registriran v informacijskem sistemu e-sodstvo v skladu s tem pravilnikom (v nadaljnjem besedilu: varni elektronski predal), s sporočilom, ki
vsebuje te podatke o:
– sodišču (pošiljatelju),
– oznaki elektronskega dokumenta (pisanja), ki jo določi
informacijski sistem e-sodstvo in
– varnem elektronskem predalu naslovnika.
(2) Informacijski sistem za varno elektronsko vročanje
mora potrditi sprejem pisanja v postopek vročanja tako, da
informacijskemu sistemu e-sodstvo pošlje sporočilo o potrditvi
sprejema, opremljeno z elektronskim žigom strežnika, na katerem teče informacijski sistem za varno elektronsko vročanje.
31. člen
(obvestilo o prispeli elektronski pošiljki)
Informacijski sistem za varno elektronsko vročanje mora
elektronsko pošiljko poslati naslovniku v varen elektronski predal skupaj z elektronskim obvestilom o prispeli elektronski
pošiljki (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o prispeli elektronski
pošiljki).
32. člen
(obvestilo o prispeli elektronski pošiljki pri vročanju
v civilnih sodnih postopkih)
(1) Obvestilo o prispeli elektronski pošiljki mora, če gre za
osebno vročitev (141.a člen ZPP), vsebovati:
1. podatke o sodišču (pošiljatelju) in
2. besedilo z naslednjo vsebino:
»Obveščamo vas, da je v vaš varni elektronski predal
dne ________ <datum prispetja pošiljke> prispela pošiljka, z
oznako ___________ <oznaka dokumenta, ki jo je ob odpravi
določil informacijski sistem e-sodstvo>.
Pošiljko lahko prevzamete v roku 15 dni v vašem varnem
elektronskem predalu na naslovu ________ <naslov s povezavo za dostop>. Rok za prevzem začne teči naslednji dan od
dne ________ <datum prispetja pošiljke>. Če v tem roku pošiljke ne boste prevzeli, se bo po sedmem odstavku 141.a člena
ZPP s potekom tega roka vročitev štela za opravljeno.«.
(2) Obvestilo o prispeli elektronski pošiljki mora, če gre za
navadno vročitev (141.b člen ZPP), vsebovati:
1. podatke o sodišču (pošiljatelju) in
2. besedilo z naslednjo vsebino:
»Obveščamo vas, da je v vaš varni elektronski predal
dne ________ <datum prispetja pošiljke> prispela pošiljka, z
oznako ___________ <oznaka dokumenta, ki jo je ob odpravi
določil informacijski sistem e-sodstvo>, ki se po prvem odstavku 141.b člena ZPP z istim dnem šteje za vročeno. Pošiljko
lahko prevzamete v vašem varnem elektronskem predalu na
naslovu ________ <naslov s povezavo za dostop>.«.
33. člen
(obvestilo o prispeli elektronski pošiljki
v kazenskem postopku)
Obvestilo o prispeli elektronski pošiljki (117.a člen ZKP)
mora vsebovati:
1. podatke o sodišču (pošiljatelju) in
2. besedilo z naslednjo vsebino:
»Obveščamo vas, da je v vaš varni elektronski predal
dne ________ <datum prispetja pošiljke> prispela pošiljka, z
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oznako ___________ <oznaka dokumenta, ki jo je ob odpravi
določil informacijski sistem e-sodstvo>.
Pošiljko lahko prevzamete v roku 15 dni v vašem varnem
elektronskem predalu na naslovu ________ <naslov s povezavo za dostop>. Rok za prevzem začne teči naslednji dan
od dne ________ <datum prispetja pošiljke>. Če v tem roku
pošiljke ne boste prevzeli, bo pisanje izbrisano, vročalo pa se
vam bo po določbah Zakona o kazenskem postopku, ki urejajo
vročanje pisanj v fizični obliki.«.
34. člen
(prevzem elektronske pošiljke in elektronska vročilnica
pri osebnem vročanju)
(1) Naslovnik elektronsko pošiljko prevzame iz informacijskega sistema za varno elektronsko vročanje tako, da z
uporabo kvalificiranega potrdila:
1. dokaže svojo istovetnost,
2. presname elektronski dokument in
3. elektronsko podpiše vročilnico s svojim varnim elektronskim podpisom (v nadaljnjem besedilu: elektronska vročilnica).
(2) Elektronska vročilnica mora vsebovati:
1. podatke o sodišču (pošiljatelju),
2. podatke o naslovniku in
3. besedilo z naslednjo vsebino:
»Naslovnik potrjujem, da sem dne ________ <datum
elektronskega podpisa vročilnice> prevzel pošiljko z oznako
___________ <oznaka dokumenta, ki jo je ob odpravi določil
informacijski sistem e-sodstvo>.«.
(3) Informacijski sistem za varno elektronsko vročanje
mora informacijski sistem-e sodstvo obvestiti o opravljeni vročiti
tako, da mu pošlje elektronsko vročilnico, podpisano z varnim
elektronskim podpisom naslovnika.
35. člen
(potrdilo o opravljeni elektronski vročitvi v civilnih sodnih
postopkih na podlagi fikcije)
(1) Če naslovnik elektronske pošiljke ne prevzame v
15 dneh od dneva, ko je prejel obvestilo o prispeli elektronski
pošiljki, mora informacijski sistem za varno elektronsko vročanje naslednji dan po poteku tega roka informacijskemu sistemu
e-sodstvo poslati sporočilo s potrdilom o opravljeni elektronski
vročitvi na podlagi fikcije.
(2) Če je naslovnik prevzel eno ali več elektronskih pošiljk,
mora informacijski sistem za varno elektronsko vročanje naslednji dan informacijskemu sistemu e-sodstvo poslati sporočilo s
potrdilom o opravljeni elektronski vročitvi na podlagi fikcije iz
šestega odstavka 141.a člena ZPP tudi za vse ostale pošiljke,
ki so se v trenutku prevzema zadnje elektronske pošiljke nahajale v varnem elektronskem predalu.
(3) Potrdilo o opravljeni elektronski vročitvi na podlagi
fikcije iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati:
1. podatke o sodišču (pošiljatelju),
2. podatke o naslovniku in
3. besedilo z naslednjo vsebino:
»Potrjujemo,
– da je naslovnik pošiljke z oznako ___________ <oznaka dokumenta, ki jo je ob odpravi določil informacijski sistem
e-sodstvo> dne __________ <datum obvestila o prispeli pošiljki> prejel obvestilo o tej pošiljki s poukom o pravnih posledicah
neprevzema v 15 dneh,
– da naslovnik v 15 dneh od dneva prejema obvestila
o prispeli elektronski pošiljki pošiljke ni prevzel, zato se po
sedmem odstavku 141.a člena ZPP šteje, da je bila vročitev opravljena dne __________ <datum – zadnji dan poteka
15 dnevnega roka>.«.
(4) Potrdilo o opravljeni elektronski vročitvi na podlagi
fikcije iz drugega odstavka tega člena mora vsebovati:
1. podatke o sodišču (pošiljatelju),
2. podatke o naslovniku in
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3. besedilo z naslednjo vsebino:
»Potrjujemo,
– da je naslovnik pošiljke z oznako ___________ <oznaka dokumenta, ki jo je ob odpravi določil informacijski sistem
e-sodstvo> to pošiljko prevzel na podlagi fikcije po šestem
odstavku 141.a člena ZPP, zato se šteje, da je bila vročitev
opravljena dne __________ <datum – prevzema ene izmed
pošiljke>.«.
36. člen
(potrdilo o opravljeni elektronski vročitvi pri navadnem
vročanju v civilnih sodnih postopkih)
Potrdilo o opravljeni elektronski vročitvi pri navadnem
vročanju mora vsebovati:
1. podatke o sodišču (pošiljatelju),
2. podatke o naslovniku in
3. besedilo z naslednjo vsebino:
»Potrjujemo,
– da je bila pošiljka z oznako ___________ <oznaka
dokumenta, ki jo je ob odpravi določil informacijski sistem
e-sodstvo> vročena naslovniku dne __________ <datum, ko
je bila pošiljka skupaj z elektronskim obvestilom dostavljena v
naslovnikov varen elektronski predal>.«.
37. člen
(obvestilo o neopravljeni elektronski vročitvi pri vročanju
v kazenskem postopku)
(1) Če naslovnik elektronske pošiljke ne prevzame v
15 dneh od dneva, ko je prejel obvestilo o prispeli elektronski
pošiljki, mora informacijski sistem za varno elektronsko vročanje naslednji dan po poteku tega roka pisanje izbrisati in
informacijskemu sistemu e-sodstvo poslati obvestilo o tem, da
elektronska vročitev ni bila opravljena.
(2) Obvestilo o neopravljeni elektronski vročitvi pri vročanju v kazenskem postopku mora vsebovati:
1. podatke o sodišču (pošiljatelju),
2. podatke o naslovniku in
3. besedilo z naslednjo vsebino:
»Obveščamo vas,
– da je naslovnik pošiljke z oznako ___________ <oznaka dokumenta, ki jo je ob odpravi določil informacijski sistem
e-sodstvo> dne __________ <datum obvestila o prispeli pošiljki> prejel obvestilo o tej pošiljki,
– da naslovnik v 15 dneh od dneva prejema obvestila o
prispeli elektronski pošiljki pošiljke ni prevzel,
– da je bilo pisanje izbrisano iz informacijskega sistema
za varno elektronsko vročanje.«.
6. PREHODNA DOLOČBA IN KONČNI DOLOČBI
38. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih
(Uradni list RS, št. 49/17).
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39. člen
(začetek uporabe posameznih določb)
(1) Določbe drugega odstavka 20. člena, 22. člen in
25. člen tega pravilnika, ki urejajo odložišče e-sodstvo, se
začnejo uporabljati, ko so za to izpolnjeni tehnični pogoji, kar
ministrstvu, pristojnemu za pravosodje, najpozneje v dveh
letih po uveljavitvi tega pravilnika sporoči Vrhovno sodišče
Republike Slovenije. Minister za pravosodje na podlagi obvestila z odredbo določi dan začetka uporabe določb iz prejšnjega stavka.
(2) Določba 3. točke prvega odstavka 23. člena tega pravilnika se za civilne postopke, v katerih že poteka elektronsko
vlaganje prek portala e-sodstvo, začne uporabljati dve leti po
uveljavitvi tega pravilnika, do takrat pa se uporabljata 3. točka
prvega odstavka in drugi odstavek 21. člena Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih (Uradni list
RS, št. 49/17).
40. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2021.
Št. 007-22/2020
Ljubljana, dne 28. oktobra 2020
EVA 2020-2030-0009
Mag. Lilijana Kozlovič
ministrica
za pravosodje

SODNI SVET
2769.

Odločba o prenehanju sodniške funkcije

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena
Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi
na 47. seji 3. septembra 2020 sprejel

ODLOČBO
o prenehanju sodniške funkcije
Ireni Ahačič, okrožni sodnici svétnici na Okrožnem sodišču v Kranju, preneha sodniška funkcija 12. 9. 2020 iz
razloga po 4. točki prvega odstavka 74. člena Zakona o
sodniški službi.
Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan
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OBČINE
BREZOVICA
2770.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani

Na podlagi prvega odstavka 41. in prvega odstavka
42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11,
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr.
in 25/17 – ZVaj), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter 15. člena
Statuta Občine Brezovica, je Občinski svet Občine Brezovica
na 12. redni seji dne 22. 10. 2020 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole
Brezovica pri Ljubljani
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani (Uradni list RS,
št. 93/11 – uradno prečiščeno besedilo) se v 16. členu doda nov
deveti odstavek, ki se glasi:
»Mandat predstavniku delavcev zavoda v svetu zavoda
preneha z delovnim razmerjem v zavodu.«.

9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Brezovica pri Ljubljani, dne 22. oktobra 2020
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret

2771.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Preserje

Na podlagi prvega odstavka 41. in prvega odstavka
42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11,
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr.
in 25/17 – ZVaj), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter 15. člena
Statuta Občine Brezovica, je Občinski svet Občine Brezovica
na 12. redni seji dne 22. 10. 2020 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Preserje

3. člen
V 27. členu se v tretjem odstavku za besedo »ravnatelj«
črtata vejica in besedilo: »potem ko si pridobi s tajnim glasovanjem izraženo mnenje učiteljskega zbora«.

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Preserje (Uradni list RS, št. 93/11 – uradno prečiščeno besedilo) se v 2. členu četrti odstavek spremeni
tako, da se glasi:
»V sestavo OŠ Preserje sodi Podružnična šola Jezero,
Podružnična šola Rakitna in Bolnišnična šola OŠ Preserje v
MKZ Rakitna.«.

4. člen
V 28. členu se v drugem odstavku črta besedilo: »in ima
najmanj pet let naziv mentor«.

2. člen
V 16. členu se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»Mandat predstavniku delavcev zavoda v svetu zavoda
preneha z delovnim razmerjem v zavodu.«.

5. člen
V 30. členu se v drugem odstavku v peti alineji črta besedilo: »in pomočnika ravnatelja«.

3. člen
V 26. členu se v drugem odstavku besedilo »v 60 dneh«
nadomesti z besedilom »v 8 dneh«.

6. člen
V 34. členu se v drugem odstavku besedilo »po enega
predstavnika, ki ga starši izvolijo« spremeni tako, da se glasi:
»po enega predstavnika in njegovega namestnika, ki ju starši
izvolijo«.

4. člen
V 27. členu se v tretjem odstavku za besedo »ravnatelj«
črtata vejica in besedilo: »potem ko si pridobi s tajnim glasovanjem izraženo mnenje učiteljskega zbora«.

2. člen
V 26. členu se v drugem odstavku besedilo »v 60 dneh«
nadomesti z besedilom »v 8 dneh«.

7. člen
V 38. členu se v prvem odstavku za besedo »pogodbo«
črtata vejica in besedilo »ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v splošnem aktu«.
V drugem odstavku se besedilo »s šolsko upravo, na
območju katere ima šola sedež« nadomesti z besedilom »z ministrstvom, pristojnim za šolstvo«.
8. člen
V 46. členu se črta drugi odstavek.

5. člen
V 28. členu se v drugem odstavku črta besedilo: »in ima
najmanj pet let naziv mentor«.
6. člen
V 30. členu se v drugem odstavku v peti alineji črta besedilo: »in pomočnika ravnatelja«.
7. člen
V 34. členu se v drugem odstavku besedilo »po enega
predstavnika, ki ga starši izvolijo« spremeni tako, da se glasi:

Stran

6772 /

Št.

158 / 2. 11. 2020

»po enega predstavnika in njegovega namestnika, ki ju starši
izvolijo«.
8. člen
V 38. členu se v prvem odstavku za besedo »pogodbo«
črtata vejica in besedilo »ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v splošnem aktu«.
V drugem odstavku se besedilo »s šolsko upravo, na
območju katere ima šola sedež« nadomesti z besedilom »z ministrstvom, pristojnim za šolstvo«.
9. člen
V 46. členu se črta drugi odstavek.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Brezovica pri Ljubljani, dne 22. oktobra 2020

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
V 33. členu se v drugem odstavku besedilo »po enega
predstavnika, ki ga starši izvolijo« spremeni tako, da se glasi:
»po enega predstavnika in njegovega namestnika, ki ju starši
izvolijo«.
4. člen
V 37. členu se v prvem odstavku za besedo »pogodbo«
črtata vejica in besedilo »ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v splošnem aktu«.
5. člen
V 46. členu se črta drugi odstavek.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Brezovica pri Ljubljani, dne 22. oktobra 2020

Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret

2772.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtci Brezovica

Na podlagi prvega odstavka 41. in prvega odstavka
42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11,
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr.
in 25/17 – ZVaj), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter 15. člena
Statuta Občine Brezovica, je Občinski svet Občine Brezovica
na 12. redni seji dne 22. 10. 2020 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtci Brezovica
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtci Brezovica (Uradni list RS, št. 49/15 – uradno prečiščeno besedilo in 33/18) se v 16. členu v četrtem odstavku
spremeni četrta alineja, ki se glasi:
»– po enega predstavnika iz enote Brezovica ali enote
OŠ Brezovica.«.
V petem odstavku se doda napovedni stavek, ki se glasi:
»Predstavnike staršev za svet vrtca volijo starši na svetu staršev, po postopku in na način, ki ga določi zakon in ta odlok,
pri čemer upoštevajo v svoji sestavi enakomerno zastopanost
vseh enot vrtca:«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se
glasi:
»Premestitev predstavnika delavcev zavoda ali otroka,
katerega starš je predstavnik staršev v svetu vrtca, med trajanjem mandata sveta vrtca v drugo enoto vrtca, se šteje za enakomerno zastopanost članov sveta vrtca do izteka mandata, za
katerega je predstavnik delavcev zavoda ali starš imenovan.«
Dosedanji šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek postanejo
novi sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek.
2. člen
V 26. členu se v drugem odstavku besedilo »v 60 dneh«
nadomesti z besedilom »v 8 dneh«.

Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret

2773.

Letni program športa v Občini Brezovica
za leto 2021

Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14)
ter 7. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje
letnega programa športa v Občini Brezovica je Občinski svet
Občine Brezovica na 12. seji dne 22. 10. 2020 sprejel

L E T N I   P R O G R A M   Š P O R T A
v Občini Brezovica za leto 2021
1. člen
(vsebina)
Glede na kadrovske in prostorske razmere v športu ter
skladno z razvojnimi načrti in razpoložljivimi sredstvi proračuna se z Odlokom o postopkih in merilih za sofinanciranje
LPŠ v Občini Brezovica (v nadaljevanju: Odlok) in tem letnim
programom športa (v nadaljevanju: LPŠ) v Občini Brezovica (v
nadaljevanju: občina) za leto 2021 določi:
– programe in področja športa, ki se v letu 2021 sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– obseg sredstev občinskega proračuna in način sofinanciranja področij športa.
2. člen
(izvajalci LPŠ)
V proračunu občine se v letu 2021 zagotovijo sredstva za
področja športa, ki jih izvajajo izvajalci LPŠ iz 4. člena Odloka
in hkrati izpolnjujejo pogoje, ki so opredeljeni v 5. členu Odloka.
3. člen
(področja športa)
V letu 2020 se iz sredstev občinskega proračuna občine
sofinancirajo naslednja področja športa:
1. ŠPORTNI PROGRAMI:
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (ŠVOM
prostočasno):
1.1.1. Promocijski športni programi.
1.1.2. Šolska športna tekmovanja na občinskem, medobčinskem, regijskem in državnem nivoju.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

1.1.3. Celoletni obstoječi športni programi za otroke in
mladino (do 6, do 15 in do 19 let).
1.1.4. Programi v počitnicah in pouka prostih dnevih.
1.3. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠVOM usmerjeni):
1.3.1. Celoletni pripravljalni programi otrok (pripravljalni: 6/7, 8/9 in 10/11 let).
1.3.2. Celoletni tekmovalni programi otrok (tekmovalni:
12/13 in 14/15 let).
1.3.3. Celoletni tekmovalni programi mladine (tekmovalni: 16/17 in 18/19 let).
1.3.4. Dodatni programi kategoriziranih športnikov mladinskega in perspektivnega razreda.
1.4. Kakovostni šport:
1.4.1. Uporaba športnih objektov za programe kakovostnega športa.
1.4.2. Dodatni programi kategoriziranih športnikov državnega razreda.
1.6. Športna rekreacija (RE):
1.6.1. Celoletni športnorekreativni programi.
1.7. Šport starejših (ŠSta):
1.7.1. Skupinska gibalna vadba starejših.
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI:
2.1. Tekoče vzdrževanje športne dvorane na Brezovici.
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU:
3.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov.
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
4.1. Delovanje športnih društev.
5. ŠPORTNE PRIREDITVE
5.1. Druge športne in promocijske prireditve.

delovanje športnih društev

6773

3.000,00 €

športne prireditve lokalnega pomena

10.000,00 €

SOFINANCIRANJE PODROČIJ ŠPORTA
(javni razpis)

110.000,00 €

ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE
ZA ŠPORT

sredstva

tekoče vzdrževanje športne dvorane
na Brezovici
Športna dvorana Brezovica

43.800,00 €
380.000,00 €

ŠPORTNA INFRASTRUKTURA

423.800,00 €

SKUPAJ PODROČJE ŠPORTA

533.800,00 €

7. člen
(načini zagotavljanja sredstev)
Občina bo sredstva za izvedbo področij športa po LPŠ
(3. člen) zagotovila na naslednje načine:
– sredstva za sofinanciranje: športnih programov (točka 1.1.–1.7.), usposabljanje in izpopolnjevanja v športu (točka 3.), delovanja športnih društev (točka 4.), drugih športnih in
promocijskih prireditev (točka 5.1.):
– na osnovi izvedbe javnega razpisa in pogodb, ki jih
župan podpiše z izbranimi izvajalci.
– sredstva za športne objekte in površine za šport v naravi
(točka. 2.):
– na podlagi potrjenega proračuna občine in/ali podpisane pogodbe z upravljavcem objekta.
(javni razpis)

(obseg področij športa)
Področja športa iz 3. člena LPŠ se sofinancirajo:
– Športni programi (točka 1.), razvojne dejavnosti (točka 3.), organiziranost v športu (točka 4.) in druge športne in
promocijske prireditve (točka 5.1.) po določbah Pravilnika in v
obsegu določenem v 6. členu,
– Športni objekti in površine za šport v naravi (3. člen;
točka 2.) v obsegu določenem v 6. členu.
5. člen
(posebna določila)
V letu 2021 se z LPŠ upoštevajo naslednja posebna
določila:
– pravilo: »isti udeleženec samo v enem športnem programu istega izvajalca« se pri športnih programih Šolska športna
tekmovanja, Celoletni obstoječi športni programi za otroke in
mladino, Programi v počitnicah in pouka prostih dnevih, ne
upošteva.
6. člen
(višina proračunskih sredstev)
Sredstva za realizacijo LPŠ so zagotovljena z Odlokom o
proračunu Občine Brezovice za leto 2021, in sicer:
Sredstva

ŠVOM prostočasno: zavodi VIZ

17.000,00 €

ŠVOM prostočasno: društva

17.000,00 €

ŠVOM usmerjeni in kategorizirani (MLR, PR)

25.000,00 €

kakovostni šport in kategorizirani (DR)

20.000,00 €

športna rekreacija šport starejših

16.000,00 €

usposabljanje in izpopolnjevanje v športu

Stran
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4. člen

Športni programi
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2.000,00 €

Na osnovi sprejetega LPŠ v občini za leto 2021 bo občinska uprava v skladu z določili Odloka izvedla postopke v
zvezi z izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ v občini
za leto 2021.
9. člen
(spremljanje izvajanja LPŠ)
Občinska uprava spremlja izvajanje LPŠ. Če so posamezni programi izvajalca realizirani vsaj 90 % in izvajalec z argumenti dokaže razloge za nižjo realizacijo, se mu za te programe
prizna izplačilo celotne pogodbene vrednosti. Če se med letom
ugotovi, da se sredstva iz naslova dejavnosti izvajalcev LPŠ
ne bodo v celoti porabila, se v interesu športa pripravi predlog
prerazporeditve sredstev, ki ga s sklepom potrdi župan.
10. člen
(spremembe LPŠ)
Sprememba občinskega proračuna na področju športa
istočasno pomeni spremembo LPŠ 2021.
11. člen
(vsebinska povezanost)
Za vse, kar ni natančno opredeljeno v LPŠ 2021, se uporabljajo določila Odloka.
12. člen
(veljavnost LPŠ)
LPŠ v občini za leto 2021 začne veljati naslednji dan po
sprejemu na občinskem svetu.
Brezovica pri Ljubljani, dne 22. oktobra 2020
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret
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2774.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta Grad
Prestranek

Na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) – v nadalj.: ZUreP2,
ter 30. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07,
53/10, 48/16) je župan Občine Postojna sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta Grad Prestranek
1. Splošno
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za Grad Prestranek (v nadaljevanju: OPPN za Grad Prestranek).
Priprava izhodišč za OPPN ni potrebna, ker pobuda poleg vsebine iz tretjega odstavka 118. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 61/17) – v nadalj.: ZUreP2, vsebuje
tudi navedbo potrebnih investicij v komunalno opremo in drugo
gospodarsko javno in družbeno infrastrukturo ter okvirne roke
za izvedbo, kot je to določeno za vsebino izhodišč v prvem
odstavku 108. člena ZureP-2.
2. Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Zgodovina nastanka gradu v Prestranku sega v 16. stoletje. Zgrajen je bil na pravokotni osnovi z zaprtim notranjim
dvoriščem. Ob ureditvi žrebčarne za potrebe Kobilarne Lipica
je bil prezidan in po drugi vojni bil preurejen v stanovanja
delavcev kmetijske zadruge. Kompleks obsega grad, senico,
fantovsko hiša in večji štirikraki objekt, v katerem je pokrita
jahalnica. Severno od gradu je več gospodarskih poslopij iz
različnih obdobij. Večina objektov je danes v slabem stanju,
nekateri so ruševine. Z OPPN je predvidena prenova gradu,
ki je skladna s konceptom celostnega ohranjanja kulturne dediščine. V vplivnem območju gradu bodo posegi in dejavnosti
prilagojeni celostnemu ohranjanju gradu.
Kompleks je potrebno obnoviti in mu najti ustreznejšo
namembnost, zato se z OPPN spreminja tudi podrobnejša
namenska raba prostora.
Z OPPN se načrtuje tudi ustrezna ureditev prometa ter
objektov in omrežij gospodarske javne infrastrukture.
3. Območje OPPN in predmet načrtovanja
Območje OPPN za Grad Prestranek obsega enote urejanja prostora (EUP) z oznakami PR-003, PR-005, PR-006,
PR-011 ter del območja z oznako EUP PR-012. Površina
območja je 8,9 ha. Območje OPPN se v fazi izdelave OPPN
lahko spremeni.
Predmet OPPN je ureditev širšega območja grajskega
kompleksa s programsko obogatitvijo prostora.
Predvidene prostorske ureditve obsegajo:
– prenovo gradu,
– prenovo pomembnejših stavb na posestvu,
– odstranitev dotrajanih stavb,
– novogradnjo stavb,
– krajinsko arhitekturne ureditve,
– ureditev prometne infrastrukture ter objektov in omrežij
gospodarske javne infrastrukture.
Z OPPN se bo skladno z ZUreP-2 spremenila namenska
raba v EUP PR-005, in sicer iz površin z objekti za kmetijsko
proizvodnjo (oznaka namenske rabe IK) v površine za turizem (oznaka namenske rabe BT). Preveri se tudi možnost
spremembe namenske rabe v delu EUP PR-011 iz površin za
turizem (oznaka namenske rabe BT) v druge zelene površine
(oznaka namenske rabe ZD).

Uradni list Republike Slovenije
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, pridobljenih
konkretnih smernic oziroma mnenj pristojnih nosilcev urejanja
prostora in njihovih strokovnih podlag. Izdelati je potrebno geodetski načrt območja.
OPPN bo po vsebini, obliki in načinu priprave skladen z
določili veljavne prostorske zakonodaje.
5. Roki za pripravo OPPN
OPPN se pripravi in sprejme po rednem postopku, ki je
predpisan za pripravo in sprejem prostorskih izvedbenih aktov
skladno z veljavno zakonodajo o urejanju prostora. V primeru,
da bo za predmetni OPPN potrebno izvesti postopek celovite
presoje vplivov na okolje (CPVO), se pri pripravi upoštevajo
tudi zakonski roki, določeni v veljavni zakonodaji o varstvu
okolja.
6. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki
sodelujejo pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi OPPN,
so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48,
1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za ohranjanje narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje,
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
Urad za upravljanje z vodami, Sektor območja jadranskih rek z
morjem, Pristaniška 12, 6000 Koper,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
– Kovod d.o.o., Jeršice 3, 6230 Postojna,
– Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47, Sežana,
– Telekom Slovenije, Center za kabelska omrežja in zagotavljanje storitev Koper, Kolodvorska 9, 6000 Koper,
– Občina Postojna kot upravljavec javnih občinskih cest,
Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna,
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi
organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebni, oziroma da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
7. Načrt vključevanja javnosti
Javnost se v postopek vključuje skladno s 112. členom
ZUReP-2. Dopolnjen osnutek OPPN se javno objavi ter javno
razgrne za najmanj 30 dni. V tem času bo javnosti omogočeno
dajanje pripomb in predlogov na objavljeno in razgrnjeno gradivo. Javnost bo s krajem in časom javne razgrnitve in javne
obravnave, načinom dajanja pripomb in rokov za njihovo podajanje, seznanjena preko javnega naznanila o javni razgrnitvi.
8. Obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN
Izdelavo OPPN in vse potrebne strokovne podlage bo
financiral investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izdelovalcem, ki izpolnjuje zakonsko določene pogoje za prostorsko
načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o
sodelovanju med Občino Postojna in investitorjem.
9. Veljavnost sklepa o pričetku
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Sklep se objavi tudi na spletni strani
Občine Postojna.
Št. 3505-4/2020
Postojna, dne 23. oktobra 2020
Župan
Občine Postojna
Igor Marentič
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RAZKRIŽJE
2775.

Odlok o sofinanciranju letnega programa
športa v Občini Razkrižje

Na podlagi 16. člena Zakona o športu (ZŠpo-1; Uradni list
RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20), 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (ZLS; Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09,
51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16
– odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A,
80/20 – ZIUOOPE), Resolucije o Nacionalnem programu športa v
Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (ReNPŠ14-23; Uradni
list RS, št. 26/14) in 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni
list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04, 28/12) je Občinski svet Občine
Razkrižje na 12. redni seji dne 15. 10. 2020 sprejel

ODLOK
o sofinanciranju letnega programa športa
v Občini Razkrižje

Št.
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z veljavnimi predpisi, njihova glavna dejavnost je izvajanje
športnih programov,
– izvajajo športne programe/področja skladno z Odlokom
in LPŠ, se pravočasno prijavijo na javni razpis (v nadaljevanju:
JR) ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje,
– imajo zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter
ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za delo
v športu,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov,
– imajo urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov.
(2) Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi
pogoji prednost pri izvajanju programov in področij LPŠ, enakovredno tudi zavodi s področja VIZ, ki izvajajo javnoveljavne
športne programe.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
5. člen

I. SPLOŠNE DOLOČBE

(opredelitev športnih programov in področij)

1. člen
(vsebina odloka)
Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini
Razkrižje (v nadaljevanju: Odlok) določa izvajalce posameznih
programov in področij letnega programa športa (v nadaljevanju:
LPŠ), podrobnejše pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje
izvajanja LPŠ na lokalni ravni, način določitve višine sofinanciranja, postopek izbire in sofinanciranja izvajanja LPŠ, način
sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju.

Za uresničevanje javnega interesa v športu se v skladu s
proračunskimi zmožnostmi in ob upoštevanju načela enake dostopnosti javnih sredstev za vse izvajalce iz proračuna občine
lahko sofinancirajo naslednja področja športa:
1. ŠPORTNI PROGRAMI:
1.1 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
1.2 Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
1.3 Obštudijske športne dejavnosti
1.4 Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
1.5 Kakovostni šport
1.6 Vrhunski šport
1.7 Šport invalidov
1.8 Športna rekreacija
1.9 Šport starejših
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
3.1 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev
v športu
3.2 Statusne pravice športnikov, strokovnih delavcev v
športu in strokovna podpora programov
3.3 Založništvo v športu
3.4 Znanstveno raziskovalna dejavnost v športu
3.5 Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju
športa
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
4.1 Delovanje športnih društev in zvez
4.2 Delovanje javnih zavodov za šport
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
5.1 Športne prireditve
5.2 Javno obveščanje o športu
5.3 Športna dediščina in muzejska dejavnost v športu
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V
ŠPORTU.

2. člen
(opredelitev javnega interesa v športu)
Javni interes v športu obsega naloge nacionalnega in
lokalnega pomena, ki so določene v Nacionalnem programu
športa v RS (v nadaljevanju: NPŠ) in so namenjene zagotavljanju optimalnih pogojev za kakovostno ukvarjanje s športom
in gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje zdravja. Javni interes v
občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s
prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v NPŠ in se uresničuje tako, da se:
– v proračunu občine zagotavlja finančna sredstva za
sofinanciranje LPŠ,
– načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne športne
objekte in površine za šport v naravi,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj
vseh področij športa.
3. člen
(izvajalci letnega programa športa)
Izvajalci LPŠ po tem Odloku so:
– športna društva in športne zveze, ki so registrirani v RS,
– zavodi s področja športa ter vzgoje in izobraževanja, ki
izvajajo javnoveljavne programe,
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
– samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za
opravljanje dejavnosti v športu v RS,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen
na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove, in
– zasebni športni delavci.
4. člen
(pravica do sofinanciranja)
(1) Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja na področjih športa, če izpolnjujejo pogoje:
– imajo sedež v Občini Razkrižje,
– so na dan objave javnega razpisa (v nadaljevanju: JR)
za sofinanciranje LPŠ najmanj eno leto registrirani v skladu

6. člen
(merila za izbiro in način določitve višine sofinanciranja
netekmovalnih športnih programov)
(1) Sofinanciranje športnih programov:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– obštudijske športne dejavnosti,
– športna rekreacija,
– šport starejših,
– šport invalidov: samo netekmovalni programi,
se izvede na podlagi naslednjih meril:
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MERILO ZA IZBIRO
PROGRAMA

POGOJI ZA
TOČKOVANJE
športni program je za
udeleženca brezplačen
CENA ŠPORTNEGA
udeleženec pokriva do
PROGRAMA
50 % cene programa
(NA UDELEŽENCA)
udeleženec pokriva nad
50 % cene programa
vodja programa je
strokovno izobražen
KOMPETENTNOST vodja programa je
STROKOVNEGA
strokovno usposobljen
KADRA
vodja programa ni
strokovno usposobljen/
izobražen
ŠTEVILO VADEČIH skupina je številčno
V VADBENI SKUPINI popolna (100 % in več)
(zahtevano število
skupina je številčno
popolne vadbene
popolnjena 50 do 99 %
skupine po kriteriju
skupina je številčno
za vrednotenje)
popolnjena manj kot 50 %
športni objekt je v občini
in za izvajalca LPŠ
UPORABA
brezplačen
PRIMERNEGA
športni objekt je v občini in
ŠPORTNEGA
za izvajalca LPŠ plačljiv
OBJEKTA
športni objekt se nahaja
izven meja občine
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ŠTEVILO
TOČK
10
5
0
10
5
0
10
5
0
10
5
1

(2) Vrednotijo se vsi programi, ki na podlagi meril iz prejšnjega odstavka zberejo najmanj 10 točk. Merila za vrednotenje se opredelijo z LPŠ in objavijo v JR.
(3) Vsak športni program se ovrednoti z ustreznim številom točk. Vrednost točke je količnik med v LPŠ/JR določeno
višino sredstev za skupino športnih programov in skupnim
številom zbranih točk vseh ovrednotenih programov. Višina
sofinanciranja vsakega športnega programa je zmnožek števila
zbranih točk in izračunane vrednosti točke.
7. člen
(merila za izbiro in način določitve višine sofinanciranja
tekmovalnih športnih programov)
(1) Sofinanciranje športnih programov:
– športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni
in vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov: samo tekmovalni programi,
se izvede na podlagi naslednjih meril:
MERILO ZA IZBIRO
PROGRAMA

KOMPETENTNOST
STROKOVNEGA
KADRA

USPEŠNOST/
KONKURENČNOST
PANOGE
(KATEGORIZIRANI
ŠPORTNIKI)

POGOJI ZA TOČKOVANJE
vodja programa je
strokovno izobražen
vodja programa je
strokovno usposobljen
vodja programa ni
strokovno usposobljen/
izobražen
izvajalec ima
kategorizirane športnike
OR, SR, MR
izvajalec ima
kategorizirane športnike
MLR, DR, PR
izvajalec nima
kategoriziranih športnikov

ŠTEVILO
TOČK
10
5
0
10
5
0

izvajalec neprekinjeno
deluje 15 let in več
POMEN PANOGE ZA izvajalec neprekinjeno
LOKALNO OKOLJE deluje več kot 5 in manj kot
(TRADICIJA)
15 let
izvajalec deluje manj kot
5 let
izvajalec ima več kot
50 aktivnih članov
POMEN PANOGE ZA
izvajalec ima med 25
LOKALNO OKOLJE
in 49 aktivnih članov
(ČLANSTVO)
izvajalec ima manj kot
25 aktivnih članov
v NPŠZ je registriranih
1.500 športnikov in več
RAZŠIRJENOST
v NPŠZ je registriranih od
PANOGE
250 do 1.499 športnikov
(REGISTRIRANI
ŠPORTNIKI)
v NPŠZ je registriranih
manj kot 250 športnikov
izvajalec ima štiri in več
RAZŠIRJENOST
PANOGE (POPOLNE tekmovalne skupine
SKUPINE V
izvajalec ima dve do tri
URADNEM
tekmovalne skupine
TEKMOVALNEM
izvajalec ima eno
SISTEMU NPŠZ)
tekmovalno skupino

10
5
1
10
5
1
10
5
1
10
5
1

(2) Vrednotijo se vsi programi, ki na podlagi meril iz prejšnjega odstavka zberejo najmanj 15 točk. Merila za vrednotenje se opredelijo z LPŠ in objavijo v JR.
(3) Vsak športni program se ovrednoti z ustreznim številom točk. Vrednost točke je količnik med v LPŠ/JR določeno
višino sredstev za skupino športnih programov in skupnim
številom zbranih točk vseh ovrednotenih programov. Višina
sofinanciranja vsakega športnega programa je zmnožek števila
zbranih točk in izračunane vrednosti točke.
(4) Programi, ki zberejo manj kot 15 točk (in več kot 5)
se v postopku vrednotenja upoštevajo kot športni programi
netekmovalnega značaja.
8. člen
(merila za izbiro in način določitve višine sofinanciranja
razvojnih dejavnosti)
(1) Sofinanciranje usposabljanja in izpopolnjevanja v
športu se izvede na podlagi naslednjih meril:
MERILO ZA IZBIRO
ŠTEVILO
POGOJI ZA TOČKOVANJE
PROGRAMA
TOČK
število trenerjev/vodnikov 10
z licenco je manjše od
50 % števila z JR priznanih
vadbenih skupin izvajalca
deficitarnost
število trenerjev/vodnikov 5
strokovnega
z licenco je med 50 in
usposabljanja
99 % števila z JR priznanih
(veljavna licenca
vadbenih skupin izvajalca
za tekoče leto)
število trenerjev/vodnikov 2
z licenco je enako ali večje
kot število z JR priznanih
vadbenih skupin izvajalca
število trenerjev/vodnikov 20
z diplomo je manjše od
50 % števila z JR priznanih
vadbenih skupin izvajalca
število trenerjev/vodnikov 10
deficitarnost
z diplomo je med 50 in
strokovnega
99 % števila z JR priznanih
usposabljanja
vadbenih skupin izvajalca
število trenerjev/vodnikov 5
z diplomo je enako ali
večje kot število z JR
priznanih vadbenih skupin
izvajalca
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Št.

(2) Vrednotijo se vsi programi/projekti, ki na podlagi meril iz prejšnjega odstavka v vsaki dejavnosti ločeno zberejo
najmanj 10 točk. Merila za vrednotenje se opredelijo z LPŠ in
objavijo v JR.
(3) Vsaka dejavnost se ovrednoti z ustreznim številom
točk. Vrednost točke je količnik med v LPŠ/JR določeno višino
sredstev za razvoj in skupnim številom zbranih točk vseh ovrednotenih programov/projektov. Višina sofinanciranja vsakega
programa/projekta je zmnožek števila zbranih točk in izračunane vrednosti točke.
9. člen
(merila za izbiro in način določitve višine sofinanciranja
organiziranosti v športu)
(1) Sofinanciranje organiziranosti v športu se izvede na
podlagi naslednjih meril:
MERILO ZA IZBIRO
PROGRAMA

POGOJI ZA TOČKOVANJE

izvajalec neprekinjeno
deluje 15 let in več
delovanje/pomen
izvajalec neprekinjeno
na lokalnem nivoju
deluje več kot 5 in manj
(tradicija v letih –
kot 15 let
podatki AJPES)
izvajalec deluje manj kot
5 let
izvajalec ima več kot
50 aktivnih članov
organiziranost na
izvajalec ima med 25
lokalni ravni
in 49 aktivnih članov
izvajalec ima manj kot
25 aktivnih članov
izvajalec ima štiri in več
tekmovalnih selekcij
razširjenost izvajalcev
izvajalec ima dve do tri
tekmovalnih
tekmovalne selekcije
programov
izvajalec ima eno
tekmovalno selekcijo
izvajalec ima osem in več
vadbenih skupin
razširjenost izvajalcev
izvajalec ima med tri
netekmovalnih
in sedem vadbenih skupin
programov
izvajalec ima eno ali dve
vadbeni skupini

ŠTEVILO
TOČK
10
5

raven športne
prireditve

osnovni namen
(ustreznost) športne
prireditve
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uradno priznana športna
prireditev mednarodne ravni
uradno priznana športna
prireditev državne ravni
športna prireditev
lokalnega pomena
športna prireditev je
namenjena izključno
otrokom
prireditev je izključno
športna in namenjena vsem
prireditev je pretežno
športna

6777

10
5
1
10
5
1

(2) Vrednotijo se vsi programi, ki na podlagi meril iz prejšnjega odstavka v vsakem področju ločeno zberejo najmanj 10 točk.
Merila za vrednotenje se opredelijo z LPŠ in objavijo v JR.
(3) Vsak projekt se ovrednoti z ustreznim številom točk.
Vrednost točke je količnik med v LPŠ/JR določeno višino sredstev za prireditve/promocijo in skupnim številom zbranih točk
vseh ovrednotenih projektov/prireditev. Višina sofinanciranja
vsakega projekta/prireditve je zmnožek števila zbranih točk in
izračunane vrednosti točke.

10

11. člen
(merila za izbiro in način določitve višine sofinanciranja
drugih področij športa)
Merila za izbiro in način določitve višine sofinanciranja:
– športnih objektov in površin za šport v naravi,
– razvojnih dejavnosti (statusne pravice športnikov, založništvo v športu, znanstveno-raziskovalna dejavnost, informacijsko-komunikacijska tehnologija),
– javnega obveščanja v športu,
– športne dediščine in muzejske dejavnosti v športu,
– družbene in okoljske odgovornosti športa

5

se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema, in
objavi v JR.

1
10
5
1

1
10
5
1

(2) Vrednotijo se vsi izvajalci, ki na podlagi meril iz prejšnjega odstavka zberejo najmanj 10 točk. Merila za vrednotenje se opredelijo z LPŠ in objavijo v JR.
(3) Vsakega izvajalca se ovrednoti z ustreznim številom
točk. Vrednost točke je količnik med v LPŠ/JR določeno višino
sredstev za organiziranost v športu in skupnim številom zbranih točk vseh ovrednotenih izvajalcev. Višina sofinanciranja za
delovanje vsakega izvajalca je zmnožek števila zbranih točk in
izračunane vrednosti točke.
10. člen
(merila za izbiro in način določitve višine sofinanciranja
športnih prireditev in promocije)
(1) Sofinanciranje športnih prireditev se izvede na podlagi
naslednjih meril:
MERILO ZA IZBIRO
ŠTEVILO
POGOJI ZA TOČKOVANJE
PROGRAMA
TOČK
na prireditvi nastopa
10
50 udeležencev in več
množičnost športne
na prireditvi nastopa med 5
prireditve
25 in 49 udeležencev
na prireditvi nastopa do
1
25 udeležencev

12. člen
(veljavnost meril za izbiro, sofinanciranje in vrednotenje)
Merila za izbor, sofinanciranje in vrednotenje programov
in področij športa se v času od dneva objave javnega razpisa
za sofinanciranje LPŠ do končne odločitve o višini sofinanciranja programov in področij športa ne smejo spreminjati.
13. člen
(letni program športa: LPŠ)
(1) LPŠ je dokument, ki opredeli športne programe in področja, ki so v koledarskem letu, za katerega se LPŠ sprejema,
v občini prepoznana kot javni interes.
(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva ter kadrovske in prostorske
razmere v lokalnem športu se v LPŠ določi:
– športne programe in področja, ki se v proračunskem letu
sofinancirajo in občinskega proračuna,
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje programov in področij športa,
– obseg in vrsto športnih programov in področij,
– pogoje, merila in kriterije za vrednotenje športnih programov in področij.
(3) Predlog LPŠ pripravi pristojni organ občinske uprave,
po predhodnem soglasju Odbora za družbene dejavnosti in
Občinske športne zveze (v nadaljevanju: OŠZ) pa sprejme
Občinski svet Občine Razkrižje. V primeru, da OŠZ ne obstaja,
soglasje k LPŠ daje pristojna pisarna Olimpijskega komiteja
Slovenije – Zveza športnih zvez.
14. člen
(postopek sofinanciranja LPŠ)
Postopek sofinanciranja izvajanja LPŠ iz javnih sredstev
se lahko izvede z:
– izvedbo javnega razpisa,
– sklenitvijo neposredne pogodbe.
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15. člen
(komisija za izvedbo javnega razpisa)
(1) Župan s sklepom ustanovi Komisijo za izvedbo JR (v
nadaljevanju: komisija).
(2) Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana.
Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani v smislu poslovne
povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski
vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi, v zunajzakonski skupnosti, v svaštvu do vštetega drugega kolena tudi, če
so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že prenehale. Prav tako
ne smejo sodelovati pri delu komisije, če obstajajo druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo objektivnost in nepristranskost (npr.
osebne povezave). Člani komisije podpišejo izjavo o prepovedi
interesne povezanosti. Vsaj eden od članov komisije mora biti
javni uslužbenec občinske uprave.
(3) Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno. Komisija o poteku sej in o svojem delu
vodi zapisnik. Za sklepčnost in sprejemanje odločitev je potrebna
navadna večina.
(4) Naloge komisije so:
– pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,
– odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog,
– ocena vlog na podlagi pogojev in meril navedenih v LPŠ,
JR oziroma razpisni dokumentaciji,
– priprava predloga izvajalcev LPŠ po izbranih športnih
programih in področjih,
– vodenje zapisnikov o svojem delu.
(5) Strokovno-administrativna dela za komisijo opravlja za
šport pristojni delavec občinske uprave.
16. člen
(javni razpis in razpisna dokumentacija)
(1) V skladu z veljavno zakonodajo, Odlokom in sprejetim
LPŠ župan izda sklep po začetku postopka javnega razpisa za
sofinanciranje LPŠ, občinska uprava pa izvede JR.
(2) Objava JR mora vsebovati:
– ime in naslov naročnika,
– pravno podlago za izvedbo JR,
– predmet JR,
– navedbo pogojev za kandidiranje na JR (upravičeni izvajalci LPŠ),
– navedbo pogojev, meril in kriterijev za vrednotenje športnih
programov in področij,
– višino sredstev, ki so na razpolago za predmet JR,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način
oddaje vlog,
– datum in način odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o JR,
– informacijo o razpisni dokumentaciji.
(3) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– razpisne obrazce,
– navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
– informacijo o dostopnosti do odloka, LPŠ ter pogojev, meril
in kriterijev,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.
17. člen
(postopek izvedbe JR)
(1) Občina besedilo JR in razpisno dokumentacijo objavi na
svojih spletnih straneh. Rok za prijavo na JR ne sme biti krajši od
štirinajst dni od objave JR.
(2) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »ne
odpiraj – vloga« in navedbo JR, na katerega se nanaša. Vloga je
lahko tudi elektronska, če je tako določeno v besedilu JR. Način
elektronske predložitve vloge se določi v razpisni dokumentaciji.
(3) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na način,
ki je predviden v JR. Odpirajo se samo v roku posredovane vloge
v pravilno izpolnjeni in označeni ovojnici ter v vrstnem redu, po
katerem so bile sprejete. Odpiranje vlog ni javno.
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(4) Za vsako vlogo komisija na odpiranju ugotovi formalno
popolnost glede na to, ali je bila oddana pravočasno in s strani
upravičenega vlagatelja ter ali so bili predloženi vsi zahtevani
dokumenti.
(5) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– kraj in čas odpiranja prispelih vlog,
– imena navzočih članov komisije,
– naziv vlagateljev navedenih po vrstnem redu odpiranja,
– ugotovitve o popolnosti oziroma nepopolnosti posamezne
vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.
(6) Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.
18. člen
(poziv za dopolnitev vloge)
(1) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog se v roku osmih dni
pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih
dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem dni od prejema poziva.
(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega
odstavka ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Pritožba zoper
sklep ni možna.
19. člen
(odločba o izbiri)
(1) Na osnovi odločitve Komisije odločbo o izbiri izda pristojni
organ občinske uprave. Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev
pogodb o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
(2) Ob izdaji odločbe o izbiri izvajalec razpisa vlagatelja pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
20. člen
(pritožbeni postopek: ugovor)
(1) Zoper odločbo o izbiri je možno podati ugovor v roku
osmih dni od prejema odločbe. Predmet ugovora ne morejo biti
pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje LPŠ.
(2) O ugovoru odloči župan v roku trideset dni od prejema
ugovora. Odločitev župana je dokončna. O odločitvi župan obvesti
tudi komisijo.
(3) Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na
Upravnem sodišču Republike Slovenije, ki se vloži v roku trideset
dni od vročitve odločbe.
(4) Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi izvajalci LPŠ.
21. člen
(pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ)
(1) Z izbranimi izvajalci LPŠ župan sklene pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredeli:
– naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti,
– pravna osnova za sklenitev pogodbe,
– vsebino in obseg dejavnosti,
– čas realizacije dejavnosti,
– višino dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev, izvedbo
športnih programov in področij, ter predvidene sankcije v primeru
neizvajanja,
– način nakazovanja sredstev izvajalcu,
– način in vzrok spremembe višine pogodbenih sredstev,
– način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po
pogodbi,
– določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena
sredstva ali drugače krši pogodbena določila, ne more kandidirati
za sredstva na naslednjem JR,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
(2) Če se vlagatelj v roku osmih dni ne odzove na poziv k
podpisu pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
22. člen
(spremljanje izvajanja LPŠ)
(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrane športne programe
in področja v obsegu opredeljenem v pogodbi, sredstva pa nameniti za izbran športni program in področje v skladu z JR.
(2) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih
sredstev izvaja občinska uprava.
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(3) Za strokovno pripravo gradiv in vodenje postopkov spremljanja izvajanja LPŠ lahko župan pooblasti primerno strokovno
usposobljeno organizacijo.
23. člen
(uporaba javnih športnih objektov in površin)
(1) Športna društva, ki izvajajo LPŠ, imajo za izvajanje le
tega, pod enakimi pogoji, prednost pri uporabi javnih športnih
objektov in površin pred drugimi uporabniki.
(2) Obvezni programi šolske športne vzgoje, ki se izvajajo v/na javnih športnih objektih, imajo prednost pred drugimi
izvajalci LPŠ.
III. PREHODNI DOLOČBI
24. člen
(prenehanje veljavnosti prejšnjega pravilnika)
Z dnem uveljavitve tega Odloka prenehata veljati Pravilnik
o sofinanciranju programov športa v Občini Razkrižje (Uradni
list RS, št. 38/04) in Merila za izbor programov športa, ki se
sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine Razkrižje (Uradni
list RS, št. 38/04).
25. člen
(veljavnost Odloka)
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-50/2020-1
Šafarsko, dne 27. oktobra 2020
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič

ŠMARJEŠKE TOPLICE
2776.

Št.

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine
Šmarješke Toplice za leto 2020
1. člen
Peti člen Odloka o proračunu Občine Šmarješke Toplice za
leto 2020 (Uradni list RS, št. 81/19) se spremeni tako, da se glasi:
»Župan odloča o prerazporeditvah proračunskih sredstev
med posameznimi proračunskimi postavkami in podkonti neomejeno glede na proračunske uporabnike.«
Posamezna prerazporeditev sredstev iz prvega odstavka
tega člena ne sme presegati 20 % vseh planiranih sredstev
posameznega proračunskega uporabnika, iz katerega se prerazporedijo sredstva.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu
o veljavnem proračunu za leto 2020 in njegovi realizaciji.«
2. člen
Ostale določbe Odloka o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2020 ostanejo v nespremenjene in v veljavi še naprej.

Stran

6779

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0010/2020-16
Šmarjeta, dne 29. oktobra 2020
Župan
Občine Šmarješke Toplice
Marjan Hribar

2777.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice
(Uradni list RS, št. 17/18) je Občinski svet Občine Šmarješke
Toplice na 11. dopisni seji dne 29. 10. 2020 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
I.
Ukine se status javnega dobra na naslednji nepremičnini:
– parcelna št. 2941/2, k.o. Bela Cerkev (ID 7013017).
II.
Pri nepremičnini iz prve točke tega sklepa se vknjiži lastninska pravica na ime Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66,
8220 Šmarješke Toplice, matična številka 2241161000.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0010/2020-17
Šmarjeta, dne 29. oktobra 2020
Župan
Občine Šmarješke Toplice
Marjan Hribar

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Šmarješke Toplice za leto 2020

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,
30/18 in 80/20 – ZIUOOPE), 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,
13/18) in 83. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni
list RS, št. 17/18) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice
na 11. dopisni seji dne 29. 10. 2020 sprejel

158 / 2. 11. 2020 /

2778.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice
(Uradni list RS, št. 17/18) je Občinski svet Občine Šmarješke
Toplice na 11. dopisni seji dne 29. 10. 2020 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
I.
Ukine se status javnega dobra na naslednjih nepremičninah:
a) parc. št. 1526/5, 1526/7, k.o. Žaloviče,
b) parc. št. 2905/25, 2905/23, 2904/5, k.o. Gorenja vas.
II.
Pri nepremičninah iz prve točke tega sklepa se vknjiži lastninska pravica na ime Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66,
8220 Šmarješke Toplice, matična številka 2241161000.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0010/2020-18
Šmarjeta, dne 29. oktobra 2020
Župan
Občine Šmarješke Toplice
Marjan Hribar

Stran

6780 /

Št.

158 / 2. 11. 2020
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VSEBINA
2762.
2763.
2764.
2765.
2766.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o učinkoviti rabi energije (ZURE)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o varstvu okolja (ZVO-1J)
Zakon o spremembi Zakona o starševskem varstvu
in družinskih prejemkih (ZSDP-1D)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o cestninjenju (ZCestn-B)

PREDSEDNIK REPUBLIKE

2767.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

2768.

Pravilnik o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih in v kazenskem postopku

2769.

Odločba o prenehanju sodniške funkcije

6703
6725
6733
6733
6750

6762

MINISTRSTVA

SODNI SVET

6762

6770

OBČINE
2770.
2771.
2772.
2773.

BREZOVICA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Preserje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtci Brezovica
Letni program športa v Občini Brezovica
za leto 2021
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta Grad Prestranek

2775.

Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v
Občini Razkrižje

2777.
2778.

6771
6772
6772

POSTOJNA

2774.

2776.

6771

6774

RAZKRIŽJE

6775

ŠMARJEŠKE TOPLICE

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Šmarješke Toplice za leto 2020
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o ukinitvi javnega dobra

6779
6779
6779
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