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DRŽAVNI ZBOR
411. Zakon o razglasitvi Zakona o spremembah 

in dopolnitvah Pomorskega zakonika (PZ-H)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Pomorskega zakonika (PZ-H)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Pomor-
skega zakonika (PZ-H), ki ga je sprejel Državni zbor Republike 
Slovenije na seji dne 27. januarja 2021.

Št. 003-02-1/2021-2
Ljubljana, dne 4. februarja 2021

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
POMORSKEGA ZAKONIKA (PZ-H)

1. člen
V Pomorskem zakoniku (Uradni list RS, št. 62/16 – ura-

dno prečiščeno besedilo, 41/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – 
ZPVZRZECEP) se v 3. členu v petem odstavku druga alineja 
spremeni tako, da se glasi:

»– Direktiva 2009/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 23. aprila 2009 o pomorski inšpekciji države pristanišča 
(UL L št. 131 z dne 28. 5. 2009, str. 57), zadnjič spremenjena 
z Direktivo (EU) 2017/2110 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 15. novembra 2017 o sistemu inšpekcijskih pregledov 
za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro potniškimi ladjami 
in visokohitrostnimi potniškimi plovili ter spremembi Direktive 
2009/16/ES ter razveljavitvi Direktive Sveta 1999/35/ES (UL L 
št. 315 z dne 30. 11. 2017, str. 61, v nadaljnjem besedilu: Di-
rektiva 2009/16/ES);«.

Peta, šesta in sedma alineja se spremenijo tako, da se 
glasijo:

»– Direktiva 2009/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 6. maja 2009 o varnostnih predpisih in standardih za 
potniške ladje (prenovitev) (UL L št. 163 z dne 25. 6. 2009, 
str. 1), zadnjič spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 
2020/411 z dne 19. novembra 2019 o spremembi Direktive 
2009/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta o varnostnih 

predpisih in standardih za potniške ladje glede varnostnih 
zahtev za potniške ladje, ki opravljajo notranja potovanja (UL L 
št. 83 z dne 19. 3. 2020, str. 1);

– Direktiva Sveta 98/41/ES z dne 18. junija 1998 o regi-
straciji oseb, ki potujejo s potniškimi ladjami, ki plujejo v prista-
nišča držav članic Skupnosti ali iz njih (UL L št. 188 z dne 2. 7. 
1998, str. 35), zadnjič spremenjena z Direktivo 2017/2109/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2017 o 
spremembi Direktive 98/41/ES o registraciji oseb, ki potujejo s 
potniškimi ladjami, ki plujejo v pristanišča držav članic Skupno-
sti ali iz njih, in Direktive 2010/65/EU Evropskega parlamenta 
in Sveta o formalnostih poročanja za ladje, ki priplujejo v pri-
stanišča držav članic in/ali izplujejo iz njih (UL L št. 315 z dne 
30. 11. 2017, str. 52);

– Direktiva (EU) 2017/2110 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 15. novembra 2017 o sistemu inšpekcijskih pre-
gledov za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro potniškimi 
ladjami in visokohitrostnimi potniškimi plovili ter spremembi Di-
rektive 2009/16/ES ter razveljavitvi Direktive Sveta 1999/35/ES 
(UL L št. 315 z dne 30. 11. 2017, str. 61);«.

Deveta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2010/65/EU 

z dne 20. oktobra 2010 o formalnostih poročanja za ladje, ki 
priplujejo v pristanišča držav članic in/ali izplujejo iz njih, in o 
razveljavitvi Direktive 2002/6/ES (UL L št. 283 z dne 29. 10. 
2010, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2019/1239 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o vzpo-
stavitvi evropskega okolja enotnega okenca za pomorski sektor 
in razveljavitvi Direktive 2010/65/EU (UL L št. 198 z dne 25. 7. 
2019, str. 64);«.

Trinajsta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– Direktiva 2008/106/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 19. novembra 2008 o minimalni ravni izobraže-
vanja pomorščakov (prenovitev) (UL L št. 323 z dne 3. 12. 
2008, str. 33), zadnjič spremenjena z Direktivo (EU) 2019/1159 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o spre-
membi Direktive 2008/106/ES o minimalni ravni izobraževanja 
pomorščakov in o razveljavitvi Direktive 2005/45/ES o vzaje-
mnem priznavanju spričeval pomorščakov, ki jih izdajo države 
članice (UL L št. 188 z dne 12. 7. 2019, str. 94);«.

Na koncu sedemnajste alineje se beseda »in« nadomesti 
s podpičjem in se doda nova osemnajsta alineja, ki se glasi:

»– Direktiva Sveta 2009/13/ES z dne 16. februarja 2009 
o izvajanju Sporazuma, sklenjenega med Združenjem ladjarjev 
Evropske skupnosti (ECSA) in Evropsko federacijo delavcev 
v prometu (ETF) o Konvenciji o delovnih standardih v pomor-
stvu iz leta 2006, ter o spremembi Direktive 1999/63/ES (UL L 
št. 124 z dne 20. 5. 2009, str. 30), zadnjič spremenjena z Direk-
tivo Sveta (EU) 2018/131 z dne 23. januarja 2018 o izvajanju 
Sporazuma, sklenjenega med Združenjem ladjarjev Evropske 
skupnosti (ECSA) in Evropsko federacijo delavcev v prometu 
(ETF), o spremembi Direktive 2009/13/ES v skladu s spremem-
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bami iz leta 2014 Konvencije o delu v pomorstvu iz leta 2006, 
kot jih je odobrila Mednarodna konferenca dela 11. junija 2014 
(UL L št. 22 z dne 26. 1. 2018, str. 28) in«.

Dosedanja osemnajsta alineja postane devetnajsta ali-
neja.

2. člen
V 6. členu se v tretjem odstavku beseda »Minister« nado-

mesti z besedilom »Minister, pristojen za pomorstvo (v nadalj-
njem besedilu: minister),«.

3. člen
V 32. členu se na koncu drugega odstavka doda nov 

stavek, ki se glasi: »Pristaniška infrastruktura je gospodarska 
javna infrastruktura državnega pomena v skladu s predpisom, 
ki ureja urejanje prostora, ter se deli na pristaniško infrastruk-
turo, namenjeno za javni promet, in pristaniško infrastrukturo, 
ki ni namenjena za javni promet.«.

Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki 
se glasi:

»Nadzor nad izvajanjem Uredbe (EU) 2017/352 Evrop-
skega Parlamenta in Sveta z dne 15. februarja 2017 o vzpo-
stavitvi okvira za izvajanje pristaniških storitev in skupnih pravil 
o finančni preglednosti pristanišč (UL L št. 57 z dne 3. 3. 2017, 
str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/697 Evrop-
skega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 2020 o spremembi 
Uredbe (EU) 2017/352, da se upravnemu organu pristanišča 
ali pristojnemu organu dovoli zagotavljanje prožnosti pri pobi-
ranju pristojbin za pristaniško infrastrukturo v okviru izbruha 
COVID-19 (UL L št. 165 z dne 27. 5. 2020, str. 7), v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 2017/352/EU) opravlja:

– Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna v zvezi 
z 11. členom Uredbe 2017/352/EU,

– ministrstvo, pristojno za pomorstvo, v zvezi z 12. in 
13. členom Uredbe 2017/352/EU.«.

4. člen
V 54. členu se za besedo »dejanj« doda besedilo »in plo-

vila, ki se v pristanišče zatečejo zaradi neurja in drugih okoliščin 
zaradi višje sile za čas trajanja višje sile«.

5. člen
V 65. členu se v prvem odstavku črtajo besedilo »nacio-

nalni sistem SafeSeaNet oziroma«, besedilo »le za namene in« 
in beseda »najmanj«.

V tretjem odstavku se besedilo »izročiti Upravi Republike 
Slovenije za pomorstvo izpisek iz seznama« nadomesti z be-
sedilom »v skladu s prvim odstavkom tega člena posredovati 
seznam«.

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Na potniški ladji, ki izpluje iz pristanišča Republike Slo-

venije, mora družba, ki upravlja ladje, za namen iskanja in 
reševanja na morju zbrati podatke o številu vkrcanih oseb ter 
jih pred izplutjem posredovati poveljniku ladje in v nacionalno 
enotno okno. Če je namembno pristanišče oddaljeno več kot 
20 morskih milj, zbrani podatki obsegajo ime in priimek, spol, 
državljanstvo in datum rojstva vkrcanih oseb, na podlagi pri-
volitve potnika pa tudi podatke o posebni negi ali pomoči ter 
številko za stik za nujne primere. Družba, ki upravlja ladje, mora 
zagotoviti, da se podatki o posebni negi ali pomoči sporočijo 
poveljniku pred izplutjem ladje. Vse podatke je treba zbrati pred 
izplutjem ladje in jih posredovati v nacionalno enotno okno v 15 
minutah po izplutju ladje. Družba, ki upravlja ladje, hrani zbrane 
podatke najpozneje do prihoda ladje v naslednje pristanišče, in 
sicer do prejema podatkov v nacionalnem enotnem oknu, nato 
pa jih mora samodejno in nemudoma izbrisati. Določbe tega 
odstavka se uporabljajo tudi za ladje, ki plujejo pod zastavo 
Republike Slovenije in izplujejo iz pristanišča izven Evropske 
unije v pristanišče Evropske unije, ter za ladje, ki izplujejo iz 
pristanišča izven Evropske unije v pristanišče Republike Slo-

venije. Način vodenja in tehnične zahteve sporočanja podatkov 
predpiše minister.«.

Za četrtim odstavkom se doda novi peti odstavek, ki se 
glasi:

»Uprava Republike Slovenije za pomorstvo in drugi orga-
ni, pristojni za iskanje in reševanje na morju, imajo neposreden 
dostop do podatkov iz prejšnjega odstavka in jih lahko obdelu-
jejo samo za namen iskanja in reševanja na morju, nato pa jih 
morajo samodejno in nemudoma izbrisati. Uprava Republike 
Slovenije za pomorstvo zagotovi, da se zbrani podatki hranijo v 
nacionalnem enotnem oknu do trenutka, ko se potovanje ladje 
varno konča, oziroma najpozneje 60 dni po izplutju ladje iz pri-
stanišča ter v primeru nesreče do končanega preiskovalnega 
ali sodnega postopka.«.

Dosedanji peti, šesti, sedmi in osmi odstavek postanejo 
šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek.

6. člen
V 149. členu se v prvem odstavku beseda »imetnik« na-

domesti z besedo »uporabnik«.

7. člen
V 181. členu se drugi odstavek črta.
Dosedanji tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek posta-

nejo drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek.

8. člen
V 207. členu se v tretjem odstavku za besedo »poglavja« 

doda besedilo »in Četrtega dela tega zakona«.

9. člen
V 978. členu se v prvem odstavku v 29. točki beseda 

»imetnik« nadomesti z besedo »uporabnik«.
Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odsta-

vek, ki se glasita:
»Z globo od 10.000 do 80.000 evrov se kaznuje za prekr-

šek izvajalec pristaniške storitve, ki je pravna oseba, če:
– finančna sredstva ne odražajo preglednosti finančnih 

odnosov v skladu z 11. členom Uredbe 2017/352/EU,
– se pristojbine za storitve ne določijo na pregleden, 

objektiven in nediskriminatoren način ter niso sorazmerne s 
stroškom opravljene storitve v skladu z 12. členom Uredbe 
2017/352/EU,

– se pristojbine za infrastrukturo ne zaračunavajo v skladu 
s 13. členom Uredbe 2017/352/EU.

Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se kaznuje za prekršek 
tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

10. člen
Podatki iz 5. člena tega zakona se lahko do 20. decembra 

2023 sporočajo popisovalcu potnikov družbe, ki upravlja ladje, 
ali sistemu družbe, ki upravlja ladje, na obali.

11. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 326-04/20-4/10
Ljubljana, dne 27. januarja 2021
EPA 1440-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik
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412. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o vrtcih (ZVrt-G)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-G)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o vrtcih (ZVrt-G), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slo-
venije na seji dne 27. januarja 2021.

Št. 003-02-1/2021-3
Ljubljana, dne 4. februarja 2021

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH  

ZAKONA O VRTCIH (ZVrt-G)

1. člen
V Zakonu o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno 

prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – 
ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) 
se v 1. členu na koncu stavka črta pika in doda besedilo »in 
varstvo predšolskih otrok, ki ga izvajajo varuhi predšolskih 
otrok na domu.«.

2. člen
V 8. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Otroci s posebnimi potrebami po tem zakonu so otroci, 

ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov za predšolske 
otroke z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe 
za predšolske otroke.«.

3. člen
V tretjem odstavku 11. člena, v 22. členu in v sedmi alineji 

prvega odstavka 53. člena se beseda »minister« nadomesti z 
besedilom »minister, pristojen za predšolsko vzgojo«.

4. člen
V 17. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Število otrok v oddelku prvega starostnega obdobja ne 

sme presegati dvanajst otrok, v oddelku drugega starostnega 
obdobja dvaindvajset otrok in v kombiniranem oddelku sedem-
najst otrok. V kombiniranem oddelku je lahko največ sedem 
otrok prvega starostnega obdobja. Za vsake tri otroke drugega 
starostnega obdobja manj se lahko poveča število otrok prvega 
starostnega obdobja za enega otroka.«.

5. člen
V 20. členu se v šestem odstavku prvi stavek spremeni 

tako, da se glasi: »Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok, za 
katerega starši v skladu z zakonom, ki ureja celostno zgodnjo 
obravnavo predšolskih otrok s posebnimi potrebami, predložijo 
individualni načrt pomoči družini ali zapisnik centra za zgodnjo 
obravnavo.«.

6. člen
Za črtanim 24. členom se doda nov a24.a člen, ki se glasi:

»a24.a člen
(varstvo predšolskih otrok)

Varstvo predšolskih otrok, ki niso vključeni v vrtec, lahko 
kot pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih določa ta zakon, 

organizira in opravlja le fizična oseba, ki je vpisana v register 
varuhov predšolskih otrok pri ministrstvu, pristojnem za pred-
šolsko vzgojo.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je dovoljeno 
občasno varstvo otrok na njihovem domu, ki se izvaja v skladu 
s predpisi, ki urejajo osebno dopolnilno delo in občasno varstvo 
otrok na njihovem domu, ki ga opravljajo pravne osebe kot 
pridobitno dejavnost.«.

7. člen
V 24.a členu se v prvem odstavku prva alineja spremeni 

tako, da se glasi:
»– da ima končan najmanj izobraževalni program za pri-

dobitev srednje strokovne izobrazbe ali izobraževalni program 
gimnazije z ustrezno nacionalno poklicno kvalifikacijo ali da 
izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje o 
izobrazbi oziroma ima po postopku priznavanja poklicne kvali-
fikacije za opravljanje reguliranega poklica na področju vzgoje 
in izobraževanja priznano poklicno kvalifikacijo za vzgojitelje 
predšolskih otrok – pomočnike vzgojiteljev, vzgojitelje, učitelje 
in svetovalne delavce na področju vzgoje in izobraževanja,«.

Za četrtim odstavkom se dodajo novi peti, šesti in sedmi 
odstavek, ki se glasijo:

»Prostori, ki se uporabljajo za varstvo predšolskih otrok v 
skladu z izdano odločbo o vpisu v register varuhov predšolskih 
otrok, in dostop do teh prostorov se v času, ko se v njih izvaja 
varstvo predšolskih otrok, ne štejejo za stanovanje. V prostoru, 
ki je namenjen varstvu predšolskih otrok, mora imeti varuh 
predšolskih otrok na vidnem mestu objavljeno odločbo o vpisu 
v register varuhov predšolskih otrok, ki jo je izdalo ministrstvo, 
pristojno za predšolsko vzgojo.

Varstvo predšolskih otrok opravlja varuh predšolskih 
otrok, ki si lahko kot pomoč zagotovi še sočasno prisotnost 
dodatne osebe. V izjemnih primerih, ko varstva otrok varuh 
predšolskih otrok ne more opravljati, lahko opravlja varstvo 
otrok druga oseba v njegovem imenu in na njegov račun. Kot 
izjemni primer odsotnosti varuha predšolskih otrok se šteje 
bolniška odsotnost, koriščenje letnega dopusta in druge nujne 
krajše odsotnosti do 30 delovnih dni. Oseba, ki varuhu pred-
šolskih otrok pomaga pri varstvu otrok oziroma oseba, ki v izje-
mnih primerih izvaja varstvo otrok namesto varuha predšolskih 
otrok, mora izpolnjevati pogoj iz druge alineje prvega odstavka 
tega člena. Za izbiro osebe, ki izpolnjuje ta pogoj, je odgovoren 
varuh predšolskih otrok.

Če je varuh predšolskih otrok odsoten več kot 30 delovnih 
dni, se osebi, ki varuha nadomešča, za obdobje največ enega 
leta izda začasna odločba o vpisu v register varuhov predšol-
skih otrok na istem naslovu. Osebi, ki nadomešča varuha, se 
izda začasna odločba o vpisu v register varuhov predšolskih 
otrok, če izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka tega člena.«.

Dosedanji peti odstavek postane osmi odstavek.
Za dosedanjim šestim odstavkom, ki postane deveti od-

stavek, se doda nov deseti odstavek, ki se glasi:
»Podrobnejše pogoje za opravljanje varstva predšolskih 

otrok določi minister, pristojen za predšolsko vzgojo.«.

8. člen
Za 24.b členom se dodata nova 24.c in 24.č člen, ki se 

glasita:

»24.c člen
(pogodba varuha predšolskih otrok s straši)

Varuh predšolskih otrok na domu je dolžan s starši otrok 
skleniti pisno pogodbo, s katero se opredeli obseg varstva otrok 
ter medsebojne pravice in obveznosti.

24.č člen
(prepoved opravljanja dejavnosti predšolske vzgoje  

in varstva otrok)
Pravnim in fizičnim osebam, ki niso vpisane v razvid iz-

vajalcev javno veljavnih programov ali v register varuhov pred-
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šolskih otrok pri ministrstvu, pristojnem za predšolsko vzgojo, 
je prepovedano opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje ali 
varstva predšolskih otrok.

Prepoved iz prejšnjega odstavka se ne nanaša na fizične 
in pravne osebe, ki izvajajo storitve, namenjene predšolskim 
otrokom, če se izvajajo tako, da njihov osnovi namen ni varstvo 
predšolskih otrok.

Registracijo dejavnosti iz prvega odstavka tega člena in 
podrobnejšo opredelitev storitev iz prejšnjega odstavka, ki se 
ne štejejo za dejavnost predšolske vzgoje oziroma za izvajanje 
varstva predšolskih otrok, določi minister, pristojen za predšol-
sko vzgojo.«.

9. člen
V 29. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Iz državnega proračuna se vrtcem v skladu s četrtim 

odstavkom 32. člena tega zakona zagotavljajo sredstva za so-
financiranje plačil staršev, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva 
otroka oziroma imajo v vrtec vključenega tretjega in vsakega 
nadaljnjega otroka.«.

10. člen
V 32. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Plačilo staršev za vrtec se določi v skladu z zakonom, 

ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Starši, ki imajo v 
vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka 
oproščeni. Starši so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega 
in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali 
je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem. Plačilo staršev 
za vrtec v višini znižanega plačila vrtcem zagotavlja državni 
proračun.«.

11. člen
Za 44. členom se doda nov 44.a člen, ki se glasi:

»44.a člen
(evidenca otrok, ki jih varuje varuh predšolskih otrok)
Varuh predšolskih otrok vodi evidenco otrok, ki jih varuje. 

Evidenca vsebuje naslednje podatke:
– osebno ime ter naslov stalnega ali začasnega prebiva-

lišča otroka in staršev,
– datum rojstva in spol otroka,
– datum začetka varovanja otroka in datum izpisa,
– podatke o prisotnosti otroka po dnevih,
– ime in priimek osebe, ki nadomešča varuha predšolskih 

otrok, ter obdobje nadomeščanja.
Sestavni del evidence so tudi pogodbe, ki jih je varuh 

predšolskih otrok sklenil s starši.
Varuh predšolskih otrok vodi evidenco iz prvega odstavka 

tega člena za posamezno šolsko leto. Varuh predšolskih otrok 
zbira osebne podatke v evidenci zaradi ustreznega dela z 
otroki pri izvedbi varstva, zaradi sodelovanja s starši in zaradi 
spremljanja plačil staršev za varstvo.

Podatki iz evidence se hranijo eno leto po izpisu otroka.«.

12. člen
V 46.a členu se v prvem odstavku na koncu šeste alineje 

doda besedilo »številka in datum veljavne odločbe ter obdobje 
upravičenosti in višina subvencije iz državnega proračuna,«.

13. člen
Za 52. členom se doda nov 52.a člen, ki se glasi:

»52.a člen
(vstop v prostore varuha predšolskih otrok)

Inšpektor iz prejšnjega člena lahko brez predhodnega 
obvestila ter brez dovoljenja v času, ko poteka varstvo predšol-
skih otrok, vstopi v prostore varuha predšolskih otrok, v katerih 
se opravlja varstvo predšolskih otrok, z namenom, da preveri, 
ali varuh predšolskih otrok izpolnjuje predpisane pogoje glede 

normativov in standardov za prostor in opremo, glede števila 
otrok in glede oseb, ki izvajajo varstvo.«.

14. člen
V 53. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 1.000 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek 

varuh predšolskih otrok:
– če v prostoru, ki je namenjen varstvu otrok, nima na 

vidnem mestu objavljene odločbe o vpisu v register varuhov 
predšolskih otrok, ki jo je izdal minister, pristojen za predšolsko 
vzgojo (peti odstavek 24.a člena zakona),

– če varuhu pomaga ali ga nadomešča oseba, ki ne 
izpolnjuje pogoja iz druge alineje prvega odstavka 24.a člena 
zakona (šesti odstavek 24.a člena zakona),

– če varuje skupino predšolskih otrok, ki presega šest 
otrok (drugi odstavek 24.a člena zakona),

– če s starši nima sklenjene pisne pogodbe (24.c člen 
zakona),

– če ne vodi evidence otrok, ki jih varuje, oziroma eviden-
ca ne vsebuje vseh podatkov (prvi in drugi odstavek 44.a člena 
zakona).«.

15. člen
Za 53. členom se dodata nova 53.a in 53.b člen, ki se 

glasita:

»53.a člen
(prekršek v zvezi z opravljanjem dejavnosti predšolske vzgoje 

in varstva otrok)
Z globo od 5.000 do 10.000 eurov se kaznuje za prekršek 

pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posame-
znik, ki samostojno opravlja dejavnost, če opravlja dejavnost 
predšolske vzgoje in ni vpisana v razvid izvajalcev javno ve-
ljavnih programov ali dejavnost varstva predšolskih otrok in 
ni vpisan v register varuhov predšolskih otrok pri ministrstvu, 
pristojnem za predšolsko vzgojo (prvi odstavek 24.č člena).

Z globo od 1.000 do 3.000 eurov se kaznuje odgovorna 
oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega pod-
jetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja 
dejavnost, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

Z globo od 1.000 do 3.000 eurov se za prekršek kaznuje 
tudi posameznik, če stori prekršek iz prvega odstavka tega 
člena.

V primeru iz prvega odstavka tega člena inšpektor, pri-
stojen za šolstvo, fizični ali pravni osebi z odločbo prepove 
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje ali varstva predšolskih 
otrok.

53.b člen
(sankcije za ponovno kršitev)

Če inšpektor v ponovnem nadzoru pri varuhu predšolskih 
otrok ugotovi ponovno kršitev, da oseba, ki varuhu pomaga ozi-
roma varuha nadomešča, ne izpolnjuje pogoja iz druge alineje 
prvega odstavka 24.a člena tega zakona ali ponovno kršitev 
največjega dovoljenega števila otrok, ki ga določa drugi odsta-
vek 24.a člena tega zakona, predlaga ministru, pristojnemu za 
predšolsko vzgojo, izbris varuha predšolskih otrok iz registra 
varuhov predšolskih otrok.

Varuh predšolskih otrok, ki je izbrisan iz registra varuhov 
predšolskih otrok, se lahko ponovno vpiše v register varuhov 
predšolskih otrok šele po preteku treh let od dneva pravnomoč-
nosti odločbe o izbrisu varuha iz registra.«.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

16. člen
(izdaja podzakonskega predpisa)

Minister izda podzakonska predpisa iz desetega odstavka 
24.a člena in tretjega odstavka 24.č člena zakona najpozneje 
dva meseca po začetku veljavnosti tega zakona.
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17. člen
(uporaba zakona)

Spremenjeni četrti odstavek 32. člena zakona se začne 
uporabljati 1. septembra 2021. Do takrat se uporablja četrti 
odstavek 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 
62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO 
in 55/17).

Staršem, ki imajo na dan začetka uporabe določbe prej-
šnjega odstavka že izdano odločbo o znižanem plačilu vrtca v 
skladu z zakonom, ki ureja pravice iz javnih sredstev, se pravi-
ca do brezplačnega vrtca za drugega otroka prizna na podlagi 
zakona in velja do izteka veljavnosti izdane odločbe.

18. člen
(začetek veljavnosti)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 601-01/20-3/19
Ljubljana, dne 27. januarja 2021
EPA 1441-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

413. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o gospodarskih družbah (ZGD-1K)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona spremembah in dopolnitvah 

Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o gospodarskih družbah (ZGD-1K), ki ga je sprejel Državni zbor 
Republike Slovenije na seji dne 27. januarja 2021.

Št. 003-02-1/2021-4
Ljubljana, dne 4. februarja 2021

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  

O GOSPODARSKIH DRUŽBAH (ZGD-1K)

1. člen
V Zakonu 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, 22/19 – ZPosS 
in 158/20 – ZIntPK-C) se v 2. členu prvem odstavku v če-
trti alineji besedilo »2014/59/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sana-
cijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij 
ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter di-
rektiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 
2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb 
(EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parla-
menta in Sveta (UL L št. 173 z dne 12. 6. 2014, str. 190)« nado-

mesti z besedilom »(EU) 2017/828 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 17. maja 2017 o spremembi Direktive 2007/36/ES 
glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev (UL L 
št. 132 z dne 20. 5. 2017, str. 1)«.

V drugem odstavku se v drugi alineji podpičje nadomesti z 
zaklepajem, za njim se doda vejica, besedilo »v nadaljnjem be-
sedilu: Direktiva 2013/34/EU), zadnjič spremenjena z Direktivo 
2014/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 
2014 o spremembi Direktive 2013/34/EU glede razkritja nefi-
nančnih informacij in informacij o raznolikosti nekaterih velikih 
podjetij in skupin (UL L št. 330 z dne 15. 11. 2014, str. 1)« pa 
se nadomesti z besedilom »zadnjič spremenjena z Direktivo 
Sveta 2014/102/EU z dne 7. novembra 2014 o prilagoditvi 
Direktive 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta o letnih 
računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih 
in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij zaradi pristopa 
Republike Hrvaške (UL L št. 334 z dne 21. 11. 2014, str. 86), (v 
nadaljnjem besedilu: Direktiva 2013/34/EU)«.

2. člen
V 3. členu se osmi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(8) Drugi izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:
– »Agencija za trg vrednostnih papirjev« (v nadaljnjem 

besedilu: ATVP) je Agencija za trg vrednostnih papirjev po 
zakonu, ki ureja trg finančnih instrumentov;

– »centralna depotna družba« je centralna depotna druž-
ba po zakonu, ki ureja trg finančnih instrumentov;

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

– »informacijski sistem za podporo poslovnim subjektom« 
je informacijski sistem za podporo poslovnim subjektom po 
zakonu, ki ureja poslovni register;

– »organizirani trg« je organizirani trg po zakonu, ki ureja 
trg finančnih instrumentov;

– »registrski organ« je organ, ki vodi register, v katerega 
se vpisujejo podatki o družbi;

– »revizor« je revizijska družba, ki ima po zakonu, ki ureja 
revidiranje, dovoljenje za opravljanje revidiranja;

– »Slovenski inštitut za revizijo« je Slovenski inštitut za 
revizijo po zakonu, ki ureja revidiranje;

– »sodišče« je sodišče, ki je krajevno pristojno glede na 
sedež družbe ali podjetnika, če ta zakon ne določa drugače;

– »subjekt javnega interesa« je subjekt javnega interesa 
po zakonu, ki ureja revidiranje;

– »točka za podporo poslovnim subjektom« je točka za 
podporo poslovnim subjektom po zakonu, ki ureja poslovni 
register.«.

3. člen
10.a člen se spremeni tako, da se glasi:

»10.a člen
(omejitve ustanavljanja družb in podjetnikov  

ter pridobitve statusa družbenika)
(1) Ustanovitelj, družbenik in podjetnik ne more postati 

oseba:
1. ki je bila pravnomočno obsojena na kazen zapora 

zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno 
razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper pre-
moženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine, zoper člo-
vekovo zdravje ter zoper splošno varnost ljudi in premoženja;

2. ki je bila v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavlje-
na na seznamu nepredlagateljev obračunov na podlagi zakona, 
ki ureja davčni postopek, ali je javno objavljena na seznamu 
neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek, ali je 
bila v obdobju zadnjih 12 mesecev na podlagi zakona, ki ureja 
davčni postopek, javno objavljena na seznamu zavezancev za 
davek, ki jim je po uradni dolžnosti prenehala identifikacija za 
namene DDV zaradi suma zlorabe identifikacije za namene 
DDV oziroma ugotovitve davčnega organa, da je davčni za-
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vezanec identifikacijo za namene DDV uporabljal tako, da je 
drugim davčnim zavezancem neupravičeno omogočal odbitek 
DDV;

3. ki je neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki ude-
ležena v kapitalu kapitalske družbe, ki je bila v obdobju zadnjih 
12 mesecev javno objavljena na seznamu nepredlagateljev 
obračunov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek, ali je 
javno objavljena na seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki 
ureja davčni postopek, ali je bila v obdobju zadnjih 12 mesecev 
na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek, javno objavljena 
na seznamu zavezancev za davek, ki jim je po uradni dolžnosti 
prenehala identifikacija za namene DDV zaradi suma zlorabe 
identifikacije za namene DDV oziroma ugotovitve davčnega 
organa, da je davčni zavezanec identifikacijo za namene DDV 
uporabljal tako, da je drugim davčnim zavezancem neupravi-
čeno omogočal odbitek DDV;

4. ki ji je bila v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo 
Inšpektorata Republike Slovenije za delo oziroma Finančne 
uprave Republike Slovenije najmanj dvakrat izrečena globa 
zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo oziroma prekrška v 
zvezi z zaposlovanjem na črno;

5. ki je bila neposredno z več kot 50 odstotki udeležena 
v kapitalu družbe z omejeno odgovornostjo, ki je bila izbri-
sana iz sodnega registra brez likvidacije po zakonu, ki ureja 
finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno 
prenehanje;

6. ki ji je bila v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo 
izrečena globa zaradi prekrška po 26. točki prvega odstavka 
685. člena tega zakona.

(2) Omejitev iz 3. točke prejšnjega odstavka ne velja za 
osebo, ki je neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki 
udeležena v kapitalu kapitalske družbe, če je ta oseba:

– banka oziroma banka države članice po zakonu, ki ureja 
bančništvo, in je v vlogi za vpis v sodni register predložila dovo-
ljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev,

– zavarovalnica oziroma zavarovalnica države članice po 
zakonu, ki ureja zavarovalništvo, in je v vlogi za vpis v sodni 
register predložila dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor 
za opravljanje zavarovalniških poslov,

– Republika Slovenija, Družba za upravljanje terjatev 
bank, d.d., Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega za-
varovanja, d.d., Slovenski državni holding, d.d., D.S.U., družba 
za svetovanje in upravljanje, d.o.o., ali

– delež dosegla zaradi izvedbe finančnega prestrukturi-
ranja z namenom, da se zagotovi njena kapitalska ustreznost 
oziroma dolgoročna plačilna sposobnost v skladu z zakonom, 
ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in 
prisilno prenehanje;

– borznoposredniška družba po zakonu, ki ureja trg fi-
nančnih instrumentov, in je v vlogi za vpis v sodni register 
predložila dovoljenja ATVP;

– borza po zakonu, ki ureja trg finančnih instrumentov, in 
je v vlogi za vpis v sodni register predložila dovoljenja ATVP; ali

– družba za upravljanje po zakonu, ki ureja investicijske 
sklade in družbe za upravljanje, in je v vlogi za vpis v sodni 
register predložila dovoljenja ATVP.

(3) Ustanovitelj oziroma družbenik družbe z omejeno od-
govornostjo ne more postati oseba, ki je v zadnjih treh mesecih 
ustanovila družbo z omejeno odgovornostjo oziroma pridobila 
delež v družbi z omejeno odgovornostjo, ki ni starejša od treh 
mesecev.

(4) Omejitev iz prejšnjega odstavka ne velja:
– za osebe iz drugega odstavka tega člena,
– za ustanavljanje namenskih družb s strani specialnih 

alternativnih investicijskih skladov oziroma upravljavcev alter-
nativnih investicijskih skladov v njihovem imenu v skladu z do-
ločbami zakona, ki ureja upravljavce alternativnih investicijskih 
skladov, ter zakona, ki ureja investicijske sklade in družbe za 
upravljanje,

– za srednje in velike družbe, kot izhaja iz Poslovnega 
registra Slovenije.

(5) Omejitev iz 2. točke prvega odstavka tega člena v 
delu, ki se nanaša na javno objavo na seznamu neplačnikov na 
podlagi zakona, ki ureja davčni postopek, ne velja za stečajne-
ga dolžnika, ki mu sodišče dovoli poslovanje kot podjetniku ali 
zasebniku v skladu z določbami o osebnem stečaju v zakonu, 
ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti 
in prisilno prenehanje. Stečajni dolžnik pri ponovnem vpisu v 
Poslovni register Slovenije predloži pravnomočni sklep sodišča.

(6) Omejitev iz tretjega odstavka tega člena ne velja, če 
družbe z omejeno odgovornostjo, v katerih je oseba v zadnjih 
treh mesecih pridobila poslovni delež, izpolnjujejo naslednje 
pogoje:

– imajo odprt transakcijski račun;
– niso bile v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljene 

na seznamu nepredlagateljev obračunov na podlagi zakona, ki 
ureja davčni postopek;

– nimajo neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih 
dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih izterjuje 
Finančna uprava Republike Slovenije, več kot v višini več kot 
50 eurov;

– niso bile v obdobju zadnjih 12 mesecev na podlagi za-
kona, ki ureja davčni postopek, javno objavljene na seznamu 
zavezancev za davek, ki jim je po uradni dolžnosti prenehala 
identifikacija za namene DDV zaradi suma zlorabe identifikacije 
za namene DDV oziroma ugotovitve davčnega organa, da je 
davčni zavezanec identifikacijo za namene DDV uporabljal 
tako, da je drugim davčnim zavezancem neupravičeno omo-
gočal odbitek DDV, in

– ima neprekinjeno vsaj dva meseca zaposleno osebo ali 
obvezno zavarovanega družbenika v skladu z zakonom, ki ure-
ja zdravstveno zavarovanje, za najmanj polovični delovni čas.

(7) Omejitev iz 1. točke prvega odstavka tega člena pre-
neha z izbrisom iz kazenske evidence.

(8) Omejitvi iz 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena 
prenehata, ko davčni organ za osebo iz prvega odstavka tega 
člena, ki je bila objavljena na seznamu nepredlagateljev obra-
čunov ali seznamu neplačnikov ali na seznamu zavezancev 
za DDV, izda potrdilo o tem, da ta oseba ali kapitalska družba, 
v kateri je ta oseba neposredno ali posredno z več kot 25 od-
stotki udeležena v njenem kapitalu, nima zapadlih neplačanih 
obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki 
jih izterjuje Finančna uprava Republike Slovenije, več kot v 
višini 50 eurov, in da ima izpolnjene vse obveznosti v zvezi s 
predložitvijo obračuna davčnega odtegljaja za izplačilo plače 
in nadomestila plače. Potrdilo iz prejšnjega stavka ob vpisu v 
sodni register ali Poslovni register Slovenije ne sme biti starejše 
od dneva objave zadnjega seznama iz 2. in 3. točke prvega 
odstavka tega člena. Ne glede na prejšnji stavek potrdilo ne 
sme biti starejše od 15 dni.

(9) Omejitev iz 4. in 6. točke prvega odstavka tega člena 
preneha v treh letih od dneva pravnomočnosti odločbe oziroma 
sodbe, zaradi katere je nastopila omejitev iz 4. oziroma 6. točke 
prvega odstavka tega člena.

(10) Omejitev iz 5. točke prvega odstavka tega člena pre-
neha v enem letu od datuma izbrisa družbe iz sodnega registra.

(11) Registrski organi, določeni s tem zakonom, in notarji 
po uradni dolžnosti z zahtevo v elektronski obliki v kazenski 
evidenci ter evidenci pravnomočnih odločb sodišč, ki ju upravlja 
Ministrstvo za pravosodje, v evidenci Inšpektorata Republike 
Slovenije za delo, evidenci Tržnega Inšpektorata Republike 
Slovenije in evidenci Finančne uprave Republike Slovenije 
preverijo, ali za vpis v sodni register ali Poslovni register Slo-
venije obstaja omejitev iz 1., 4. in 6. točke prvega odstavka 
tega člena.

(12) Obstoj omejitev iz 1. do 4. točke prvega odstavka 
tega člena pristojni organi iz prejšnjega odstavka preverijo tudi 
v primeru ustanovitve družbe, podjetnika ali pridobitve statusa 
družbenika s strani fizične ali pravne osebe iz druge države 
članice ali tretje države. Če ustrezne evidence ne omogočajo 
vzajemne izmenjave podatkov med Republiko Slovenijo, drugo 
državo članico ali tretjo državo, ustanovitelj, podjetnik oziroma 
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pridobitelj statusa družbenika pristojnemu organu iz prejšnjega 
odstavka neobstoj omejitev iz 1. do 4. točke prvega odstavka 
tega člena izkaže s predložitvijo naslednjih dokazil:

– izpis iz ustreznega registra, če tega ni, pa enakovreden 
dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Repu-
bliki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v 
kateri ima pravna oseba svoj sedež, iz katerega je razvidno, da 
ne obstajajo razlogi za omejitev ustanovitve družbe, podjetnika 
ali pridobitve statusa družbenika v zvezi s 1. in 4. točko prvega 
odstavka tega člena;

– potrdilo, ki ga izda pristojni organ v Republiki Sloveniji, 
drugi državi članici ali tretji državi, iz katerega je razvidno, da 
ustanovitelj družbe, podjetnika ali pridobitve statusa družbeni-
ka v matični državi ali državi, v kateri ima pravna oseba svoj 
sedež, nima neporavnanih davčnih obveznosti v zvezi z 2. in 
3. točko prvega odstavka tega člena.
Dokumenti, predloženi za namen dokazovanja neobstoja ome-
jitve ustanavljanja družb, podjetnikov ter pridobitve statusa 
družbenika, ne smejo biti starejši od 30 dni.

(13) Omejitev iz 2., 3., in 5. točke prvega odstavka, ome-
jitev iz tretjega odstavka in izpolnjevanje pogojev iz drugega, 
četrtega ter šestega odstavka tega člena se samodejno prever-
ja v informacijskem sistemu za podporo poslovnim subjektom 
pred oddajo vloge za vpis v sodni register ali Poslovni register 
Slovenije z neposredno elektronsko izmenjavo podatkov med:

– Poslovnim registrom Slovenije, Finančno upravo Repu-
blike Slovenije in informacijskim sistemom za podporo poslov-
nim subjektom v primeru omejitev iz 2., 3., in 5. točke prvega 
odstavka tega člena ter glede izpolnjevanja pogojev iz druge, 
tretje in četrte alineje šestega odstavka tega člena,

– Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence 
in storitve ter informacijskim sistemom za podporo poslovnim 
subjektom v primeru preverjanja izpolnjevanja pogojev iz prve 
alineje šestega odstavka tega člena in

– Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in in-
formacijskim sistemom za podporo poslovnim subjektom v pri-
meru preverjanja izpolnjevanja pogojev iz pete alineje šestega 
odstavka tega člena.

(14) Če so podani razlogi za omejitev iz 2. in 3. točke pr-
vega odstavka, omejitev iz tretjega odstavka in niso izpolnjeni 
pogoji iz drugega, četrtega ter šestega odstavka tega člena, 
informacijski sistem za podporo poslovnim subjektom onemo-
goči oddajo vloge za vpis v sodni register ali Poslovni register 
Slovenije. Točka za podporo poslovnim subjektom ali notar 
stranko obvestita o obstoju in vrsti omejitve ter jo napotita na 
Finančno upravo Republike Slovenije, razen če oseba iz 2. in 
3. točke prvega odstavka tega člena predloži potrdilo iz osmega 
odstavka tega člena.

(15) Centralna depotna družba in Agencija Republike 
Slovenije za javnopravne evidence in storitve si za izvajanje 
2. in 3. točke prvega odstavka tega člena dnevno izmenjujeta 
podatke Poslovnega registra Slovenije in centralnega registra 
nematerializiranih vrednostnih papirjev.

(16) Za namene tega člena se šteje, da ima družba odprt 
transakcijski račun, če je vpisan v Poslovni register Slovenije.

(17) Za namene tega člena se šteje, da so vse družbe, ki 
nimajo vpisane velikosti v Poslovnem registru Slovenije, mikro 
družbe.«.

4. člen
V 11. členu se na koncu prvega odstavka doda besedilo, 

ki se glasi: »Sporočilo družbe lahko poleg imena in priimka 
fizične osebe vsebuje druge osebne podatke, če zakon določa 
njihovo objavo.«.

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Poslovodstvo mora zagotoviti, da sporazumevanje 

z delavci v družbi v zvezi z dajanjem navodil za njihovo delo, 
vodenjem postopkov, v katerih se odloča o njihovih pravicah, in 
sodelovanjem delavcev pri upravljanju (poslovno komunikacijo) 
poteka v slovenskem jeziku, na območjih, kjer živi italijanska 
ali madžarska narodna skupnost, pa lahko tudi v italijanskem 

ali madžarskem jeziku. V primeru tujih delavcev, ki se ne spo-
razumevajo v slovenskem, italijanskem ali madžarskem jeziku, 
lahko poslovodstvo zagotovi prevajanje poslovne komunikacije 
tudi v njim poznanem jeziku. Poslovodstvo lahko omogoči 
neposredno sporazumevanje s tujimi delavci v družbi v njim 
poznanem jeziku le v primeru življenjske ogroženosti.«.

5. člen
V 29. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi 

odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Poleg sedeža se v register vpiše tudi poslovni naslov 

družbe.«.

6. člen
V 30. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: 

»(določitev sedeža in poslovnega naslova)«.
Za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, se 

doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Poslovni naslov se nahaja v kraju sedeža in vsebuje 

podatek o kraju z ulico in hišno številko.«.

7. člen
V 38.a členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Za posle, ki jih družba sklene s povezanimi stran-

kami, se uporabljajo določbe 270.a, 281.b do 281.d, 284.a in 
515.a člena tega zakona.«.

Peti do enajsti odstavek se črtajo.

8. člen
V 47. členu se v prvem odstavku za besedo »sedež« do-

data vejica in besedilo »poslovni in elektronski naslov«.

9. člen
V 53. členu se v četrtem odstavku peta alineja črta.
Dosedanji šesta in sedma alineja postaneta peta in šesta 

alineja.

10. člen
V 54. členu se za enajstim odstavkom doda nov dvanajsti 

odstavek, ki se glasi:
»(12) Sredstva za izvajanje nalog iz tretjega in sedmega 

odstavka tega člena, ki jih Slovenski inštitut za revizijo opravlja 
na podlagi javnega pooblastila, se zagotavljajo v finančnem 
načrtu ministrstva, pristojnega za finance. Financiranje se do-
govori s pogodbo o izvajanju in financiranju nalog iz javnega 
pooblastila.«.

11. člen
V 55. členu se osmi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(8) V vsakem primeru je za namene tega poglavja velika 

družba:
– subjekt javnega interesa, če gre za družbo, s katere 

vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu vredno-
stnih papirjev, kreditna institucija, kot jo opredeljuje zakon, ki 
ureja bančništvo, ter zavarovalnica in pokojninska družba, kot 
ju opredeljuje zakon, ki ureja zavarovalništvo,

– subjekt javnega interesa, če gre za družbo, ki je zaveza-
na k reviziji na podlagi prvega odstavka 57. člena tega zakona, 
ker izpolnjuje merila za srednje ali velike družbe iz četrtega do 
šestega odstavka tega člena, in v kateri imajo država ali obči-
ne, skupaj ali samostojno, neposredno ali posredno, večinski 
lastniški delež,

– borza vrednostnih papirjev,
– družba, ki mora po 56. členu tega zakona pripraviti 

konsolidirano letno poročilo.«.

12. člen
V 58. členu se v prvem odstavku za besedo »poročilom« 

doda besedilo »v elektronski obliki«.
V drugem odstavku se v prvem stavku za besedo »obja-

ve« doda besedilo »v elektronski obliki«.
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13. člen
V 60. členu se v prvem odstavku za četrto alinejo doda 

nova peta alineja, ki se glasi:
»– izkaza drugega vseobsegajočega donosa,«.
Dosedanji peta in šesta alineja postaneta šesta in sedma 

alineja.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki 

se glasi:
»(8) Izkaz drugega vseobsegajočega donosa prikazuje 

tiste postavke, ki niso pripoznane v izkazu poslovnega izida, 
vplivajo pa na velikost celotnega lastniškega kapitala.«.

Dosedanji osmi odstavek postane deveti odstavek.

14. člen
V 70. členu se v petem odstavku 7. točka spremeni tako, 

da se glasi:
»7. opis politike raznolikosti, ki se izvaja v zvezi z zasto-

panostjo v organih vodenja ali nadzora družbe z vidika spola in 
drugih vidikov, kot so na primer starost ali izobrazba in poklicne 
izkušnje, in navedba ciljev, načina izvajanja ter doseženih re-
zultatov politike raznolikosti v obdobju poročanja. Opis politike 
raznolikosti z vidika spola vsebuje navedbo razmerja obeh 
spolov v organih vodenja ali nadzora družbe, ki je primerno za 
družbo glede na njeno velikost, cilje, ki jim družba sledi, in vpliv 
na postopke izbire članov organov vodenja ali nadzora družbe 
ter druge postopke v družbi. Če se politika raznolikosti v družbi 
ne izvaja, se v izjavi o upravljanju to obrazloži. Obrazložitev 
vsebuje navedbo, kdaj in kako bo družba oblikovala politiko 
raznolikosti.«.

15. člen
Besedilo 71. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za podjetnika se smiselno uporabljajo določbe tega za-

kona o:
– dejavnosti (6. člen),
– firmi (12. do 23. člen),
– sedežu (29. in prvi odstavek 30. člena),
– podružnici (31. člen) in
– prokuri (33. do 37. člen).«.

16. člen
V 72.a členu se peti odstavek črta.
Dosedanji šesti do osmi odstavek postanejo peti do sedmi 

odstavek.

17. člen
V 72.b členu se beseda »šestega« nadomesti z besedo 

»petega«, beseda »sedmega« pa se nadomesti z besedo 
»šestega«.

18. člen
V 74. členu se v tretjem odstavku beseda »VEM« nado-

mesti z besedilom »za podporo poslovnim subjektom«.

19. člen
V 75. členu se drugi odstavek črta.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji 

odstavek.
Za dosedanjim petim odstavkom, ki postane četrti odsta-

vek, se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) AJPES ustavi postopek izbrisa zaradi razloga iz 

2. točke drugega odstavka tega člena, če podjetnik v pritožbe-
nem postopku izkaže, da je svojo obveznost izpolnil najkasneje 
v času teka tega postopka.«.

20. člen
Za 168. členom se doda nov 168.a člen, ki se glasi:

»168.a člen
(pomen pojmov)

(1) Izraza, uporabljena v tem poglavju, imata naslednji 
pomen:

1. »posrednik« je:
– investicijsko podjetje, kot je določeno v zakonu, ki ureja 

trg finančnih instrumentov,
– kreditna institucija, kot je določeno v 1. točki prvega 

odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega par-
lamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah 
za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi 
Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. 6. 2013, 
str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2019/630 Evrop-
skega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o spremembi 
Uredbe (EU) št. 575/2013 glede minimalnega kritja izgub za 
nedonosne izpostavljenosti (UL L št. 111 z dne 25. 4. 2019, 
str. 4), in

– centralna depotna družba,
ki zagotavlja storitve hrambe delnic, upravljanja delnic ali vo-
denja računov vrednostnih papirjev v imenu delničarjev ali 
drugih oseb.

2. »fiduciarni račun« je račun, kot je določeno v zakonu, 
ki ureja trg finančnih instrumentov.

(2) Določbe 235.a do 235.e člena tega zakona se upora-
bljajo tudi za posrednike, ki:

– zagotavljajo storitve v zvezi z delnicami družb, ki imajo 
sedež v državi članici in katerih delnice so sprejete v trgovanje 
na organiziranem trgu, ki se nahaja ali deluje v državi članici, ali

– nimajo sedeža ali glavnega poslovodstva v državi čla-
nici, ko opravljajo storitve iz prejšnje alineje.«.

21. člen
197. člen se spremeni tako, da se glasi:

»197. člen
(plačilo in povračilo stroškov ustanovitvenih revizorjev)

Ustanovitveni revizorji imajo pravico do povračila stroškov 
in plačila za delo, ki bremenita družbo.«.

22. člen
235. člen se spremeni tako, da se glasi:

»235. člen
(pravice in obveznosti iz delnic v razmerju do družbe)
(1) Iz delnic izhajajo pravice in obveznosti v razmerju do 

družbe za tistega, ki je kot imetnik teh delnic vpisan v central-
nem registru, ki ga vodi centralna depotna družba.

(2) Pri imenskih delnicah se delničarji vpišejo v delniško 
knjigo, ki jo v skladu z določbami zakona, ki ureja nemateriali-
zirane vrednostne papirje, v imenu in za račun izdajatelja delnic 
vodi centralna depotna družba. Vsakemu delničarju je treba na 
njegovo zahtevo omogočiti vpogled v delniško knjigo.

(3) Pri prinosniških delnicah delničar dokazuje imetništvo 
s potrdilom centralne depotne družbe ali njenega člana.

(4) Določbe prvega in drugega odstavka tega člena veljajo 
tudi za začasnice.«.

23. člen
Za 235. členom so dodajo novi 235.a do 235.e člen, ki 

se glasijo:

»235.a člen
(pravica družbe, da identificira svoje delničarje)

(1) Družba ima pravico identificirati delničarje ter druge 
osebe, ki so pri posrednikih vpisane kot imetniki delnic in niso 
posredniki (v nadaljnjem besedilu: končni delničarji).

(2) Družba ima pravico, da pozove delničarja ali končnega 
delničarja, naj ji sporoči, ali mu pripadajo delnice za lasten ali 
za tuj račun in v tem primeru, za čigav račun.

(3) Določbe 235.b do 235.e člena tega zakona, ki se na-
našajo na delničarje, se smiselno uporabljajo tudi za končne 
delničarje.
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235.b člen
(zahteva za informacije o delničarju družbe)

(1) Informacije o delničarju so:
– v primeru fizične osebe: osebno ime in EMŠO ali davč-

na številka ali enolična identifikacija v skladu z zakonom, ki 
ureja nematerializirane vrednostne papirje, ali druga enolična 
identifikacija,

– v primeru pravne ali fizične osebe, ki opravlja dejavnost, 
ali podjetnika ali druge osebe: firma ali ime in matična številka, 
davčna številka, enolična identifikacija v skladu z zakonom, ki 
ureja nematerializirane vrednostne papirje, ali druga enolična 
identifikacija,

– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali sedež in 
poslovni naslov,

– elektronski naslov, če ga delničar ima,
– število in vrsta delnic, katerih imetnik je delničar, in
– če družba to zahteva: datum, od katerega je oseba 

neprekinjeno delničar družbe.
(2) Družba zahteva informacije o delničarju družbe od:
1. centralne depotne družbe ali
2. drugih posrednikov.
(3) Če družba zahteva informacije o delničarju družbe od 

centralne depotne družbe, mora centralna depotna družba te 
informacije brez odlašanja posredovati družbi, razen če se zah-
teva nanaša na delnice, vpisane na fiduciarnem računu. V tem 
primeru mora centralna depotna družba zahtevo za informacije 
o delničarju družbe brez odlašanja posredovati članu central-
ne depotne družbe, ki vodi ta fiduciarni račun. Član centralne 
depotne družbe mora informacije o delničarju družbe brez 
odlašanja posredovati družbi, razen če z njimi ne razpolaga, 
ker kot imetnika delnic vodi naslednjega posrednika v verigi. V 
tem primeru mora zahtevo za informacije o delničarju družbe 
brez odlašanja posredovati naslednjemu posredniku v verigi. 
Za naslednjega posrednika v verigi velja enaka obveznost kot 
za člana; zahteva za informacije o delničarju družbe se brez 
odlašanja posreduje med posredniki v verigi, dokler zahteva za 
informacije o delničarju družbe ne doseže posrednika v verigi, 
ki razpolaga z informacijami o končnemu delničarju. Posrednik 
v verigi, ki razpolaga z informacijami o končnemu delničarju, te 
informacije brez odlašanja posreduje družbi.

(4) Če družba zahteva informacije o delničarju družbe 
od drugega posrednika, se zanj in morebitne naslednje po-
srednike v verigi smiselno uporablja prejšnji odstavek. Kadar 
je posrednik prejel zahtevo za informacije o delničarju družbe 
neposredno od družbe, mora te informacije posredovati nepo-
sredno družbi.

(5) Če družba v roku 14 dni ali daljšem roku, ki je določen 
v statutu, kljub ustreznemu uveljavljanju zahteve za informa-
cije o delničarju družbe teh informacij ne prejme, glasovalne 
pravice iz teh delnic mirujejo, dokler ni izpolnjena zahteva za 
informacije o delničarju družbe. Prejšnji stavek se smiselno 
uporablja tudi v primeru poziva družbe delničarju iz drugega 
odstavka prejšnjega člena.

(6) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za zahtevo za 
informacije o delničarju družbe:

1. s sedežem v drugi državi članici, s katere vrednostnimi 
papirji se trguje na organiziranem trgu,

2. ki jo poda družba s sedežem v državi članici prek po-
oblaščenca.

235.c člen
(posredovanje informacij za uresničevanje pravic delničarjev)

(1) Posredniki delničarjem brez odlašanja posredujejo 
naslednje informacije za uresničevanje pravic delničarjev:

1. informacije, ki jih mora družba zagotoviti delničarju za 
uresničevanje njegovih pravic, ki izhajajo iz delnic, ali

2. če so informacije iz prejšnje točke dostopne na spletni 
strani družbe, obvestilo družbe o novi informaciji in navedbo 
naslova spletne strani.

(2) Družba posreduje informacije za uresničevanje pravic 
delničarjev:

1. neposredno delničarjem ali
2. v standardizirani obliki centralni depotni družbi ali dru-

gim posrednikom.
(3) Če družba posreduje informacije za uresničevanje pra-

vic delničarjev centralni depotni družbi, mora centralna depotna 
družba te informacije brez odlašanja v standardizirani obliki 
posredovati članu centralne depotne družbe, ki informacije 
za uresničevanje pravic delničarjev brez odlašanja posreduje 
delničarju. Če so delnice vpisane na fiduciarnem računu, mora 
član centralne depotne družbe informacije za uresničevanje 
pravic delničarjev brez odlašanja v standardizirani obliki po-
sredovati imetniku delnic. Imetnik delnic, ki je posrednik, mora 
informacije za uresničevanje pravic delničarjev brez odlašanja 
v standardizirani obliki posredovati naslednjemu posredniku 
v verigi. Za naslednjega posrednika v verigi velja enaka ob-
veznost kot za imetnika delnic; informacije za uresničevanje 
pravic delničarjev se brez odlašanja v standardizirani obliki 
posredujejo med posredniki v verigi, dokler informacije za ure-
sničevanje pravic delničarjev ne dosežejo končnega delničarja.

(4) Če družba posreduje informacije za uresničevanje 
pravic delničarjev drugemu posredniku, se zanj in morebitne 
naslednje posrednike v verigi smiselno uporablja prejšnji od-
stavek.

(5) Informacije za uresničevanje pravic delničarjev se 
lahko posredujejo z uporabo elektronskih sredstev.

(6) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za posredova-
nje informacij za uresničevanje pravic delničarjev:

1. družbe s sedežem v drugi državi članici, s katere vre-
dnostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu,

2. s strani delničarja imenovanemu pooblaščencu.
(7) Določbe tega člena ne posegajo v določbe tega zako-

na o vsebini in objavi sklica skupščine.
(8) Določbe 1. točke drugega odstavka tega člena in 

četrtega odstavka tega člena ne posegajo v določbe zakona, 
ki ureja nematerializirane vrednostne papirje, o izvajanju kor-
poracijskih dejanj.

235.č člen
(posredovanje navodil za uresničevanje pravic  

delničarjev družbi)
(1) Posrednik mora navodilo za uresničevanje pravic 

delničarjev, ki ga je prejel od delničarja družbe ali drugega 
posrednika v verigi, v standardizirani obliki brez odlašanja po-
sredovati drugemu posredniku v verigi, ki je bližje družbi, razen 
če ga lahko posreduje neposredno družbi.

(2) Če želi delničar svoje pravice, ki izhajajo iz delnic, 
uresničevati sam, mora vsak posrednik na zahtevo delničarja 
bodisi neposredno bodisi prek posrednika v verigi, ki je bližje 
družbi, urediti vse potrebno, da lahko delničar v razmerju do 
družbe uresničuje svoje pravice, ki izhajajo iz delnic. V ta na-
men mora posrednik delničarju, v imenu katerega zagotavlja 
storitve hrambe delnic, upravljanja delnic ali vodenja računov 
vrednostnih papirjev, na njegovo zahtevo brez odlašanja izsta-
viti ustrezno dokazilo.

(3) Navodilo za uresničevanje pravic delničarjev se šteje 
za pooblastilo za udeležbo na skupščini in uresničevanje gla-
sovalne pravice.

(4) Navodilo za uresničevanje pravic delničarjev se lahko 
posreduje z uporabo elektronskih sredstev.

(5) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za posredova-
nje navodil za uresničevanje pravic delničarjev:

1. družbe s sedežem v drugi državi članici, s katere vre-
dnostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu,

2. s strani delničarja imenovanega pooblaščenca.

235.d člen
(obdelava osebnih podatkov delničarjev in popravek 

informacije o delničarju družbe)
(1) Družbe in posredniki smejo osebne podatke delni-

čarjev iz prvega odstavka 235.b člena tega zakona obdelovati 



Stran 1216 / Št. 18 / 9. 2. 2021 Uradni list Republike Slovenije

za namen identifikacije delničarjev, ugotavljanja dejanskih la-
stnikov v skladu z določbami zakona, ki ureja preprečevanje 
pranja denarja in financiranja terorizma, komuniciranja družbe 
z delničarji, uresničevanja pravic delničarjev in sodelovanja 
delničarjev z družbo.

(2) Družbe in posredniki smejo osebne podatke delničar-
jev hraniti največ 12 mesecev po tem, ko so se seznanili, da 
oseba ni več delničar družbe, razen če drug zakon določa daljši 
rok hrambe. Družbe lahko osebne podatke delničarjev hranijo 
dlje od roka iz prejšnjega stavka, če je to potrebno za vodenje 
pravnih postopkov.

(3) Posrednik, za katerega velja obveznost posredovanja 
informacije o delničarju družbe iz 235.b člena tega zakona, 
ne krši pogodbenih obveznosti ali obveznosti po zakonu, če 
razkrije informacije o delničarju družbe družbi ali drugim po-
srednikom v verigi.

(4) Kdor je bil z nepopolnimi ali nepravilnimi informacijami 
identificiran kot delničar družbe, lahko od družbe in od posre-
dnika, ki je predložil te informacije, zahteva takojšnji popravek.

235.e člen
(uporaba izvedbene uredbe in stroški posrednikov)
(1) Za obveznosti glede posredovanja informacij ali na-

vodil iz 235.b do 235.d člena tega zakona se upoštevajo 
zahteve izvedbene uredbe Evropske komisije, ki določa mini-
malne zahteve za izvajanje določb direktive glede identifikacije 
delničarjev, posredovanja informacij in olajšanja uveljavljanja 
pravic delničarjev.

(2) Nadomestilo, ki ga družba, posrednik v verigi ali delni-
čar plača za stroške posameznega posrednika zaradi obvezno-
sti posredovanja informacij ali navodil iz 235.b do 235.d člena 
tega zakona, mora biti nediskriminatorno in sorazmerno glede 
na dejanske stroške, ki nastanejo pri zagotavljanju storitev.

(3) Najvišji znesek nadomestila ne sme biti višji od nado-
mestila, ki ga pravna oseba plača centralni depotni družbi za 
posredovanje podatka o stanju ali spremembi stanja na računu.

(4) Razlike med nadomestili za stroške posrednika zaradi 
posredovanja informacij v Republiki Sloveniji in v razmerjih s 
čezmejnim elementom so dopustne le, če so upravičene in 
ustrezajo razlikam v dejanskih stroških, ki nastanejo pri zago-
tavljanju storitev.

(5) Posredniki javno objavijo nadomestila za stroške za 
vsako storitev, ki jo lahko zaračunajo družbam, drugim posre-
dnikom v verigi in delničarjem, na svoji spletni strani ali drugem 
informacijskem sistemu. Objava nadomestil se opravi ločeno za 
družbe, druge posrednike in delničarje. Podatki o nadomestilih 
so javno dostopni najmanj pet let od dneva objave.

(6) Družba zagotavlja informacije za uresničevanje pravic 
delničarjev brezplačno.«.

24. člen
V 255. členu se v tretjem odstavku besedi »s desetim« 

nadomestita z besedama »z enajstim«.

25. člen
V 261. členu se na koncu tretjega odstavka doda nov 

stavek, ki se glasi: »Za družinskega člana se šteje oseba, 
opredeljena v drugem odstavku 270.a člena tega zakona.«.

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se 
glasi:

»(4) Določbe prejšnjih odstavkov se uporabljajo tudi za 
posojila, odobrena družbi ali drugi pravni osebi, ki jo član 
organa vodenja ali nadzora, prokurist ali družinski član člana 
organa vodenja ali nadzora ali prokurista posredno ali nepo-
sredno obvladuje oziroma je udeležen pri njenem skupnem 
obvladovanju, ali v kateri je zakoniti zastopnik ali član organa 
nadzora ali izvršni direktor ali družbenik, če je družba osebna 
družba. Določbe prejšnjih odstavkov se ne uporabljajo, če sta 
družbi povezani družbi, razen če je sklep nadzornega sveta 
ali upravnega odbora potreben na podlagi prvega odstavka 
281.c člena tega zakona.«.

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.

26. člen
262. člen se spremeni tako, da se glasi:

»262. člen
(pogodba o opravljanju funkcije)

(1) Pravice in obveznosti člana uprave ali izvršnega direk-
torja, ki niso določene s tem zakonom, se določijo s pogodbo, 
ki jo sklene z družbo. K pogodbi mora dati soglasje nadzorni 
svet oziroma upravni odbor, če se pogodba sklepa z izvršnim 
direktorjem, ki ni hkrati član upravnega odbora, sicer mora član 
uprave ali izvršni direktor vrniti koristi iz pogodbe.

(2) Pogodba iz prejšnjega odstavka se sklene tudi s čla-
nom upravnega odbora, če družba nima izvršnih direktorjev. V 
tem primeru mora s pogodbo soglašati skupščina, ki tudi ime-
nuje osebo, ki za družbo podpiše pogodbo s članom upravnega 
odbora. Skupščina mora soglašati tudi s pogodbo, ki jo družba 
sklene z izvršnim direktorjem, ki je hkrati član upravnega odbo-
ra. Član upravnega odbora, če družba nima izvršnih direktorjev, 
ali izvršni direktor, ki je hkrati član upravnega odbora, morata 
vrniti koristi iz pogodbe, če je bila ta sklenjena brez soglasja 
skupščine.«.

27. člen
Za 262. členom se doda nov 262.a člen, ki se glasi:

»262.a člen
(pogodba o svetovanju)

(1) Pogodba, s katero se član nadzornega sveta ali uprav-
nega odbora ali njegov družinski član zaveže opraviti svetoval-
ne storitve za družbo ali od nje odvisno družbo, ki ne spadajo 
v okvir izvajanja nadzorne funkcije, ima pravni učinek, če z 
njo soglaša nadzorni svet ali upravni odbor. Enako velja za 
svetovalne storitve, ki jih za družbo ali od nje odvisno družbo 
opravi družba ali druga pravna oseba, ki jo član nadzornega 
sveta oziroma upravnega odbora ali njegov družinski član 
posredno ali neposredno obvladuje oziroma je udeležen pri 
njenem skupnem obvladovanju, ali v kateri je zakoniti zastopnik 
ali član organa nadzora ali izvršni direktor ali družbenik, če je 
družba osebna družba. Soglasje nadzornega sveta ali uprav-
nega odbora ni potrebno, če sta družbi povezani družbi, razen 
v primeru poslov iz prvega odstavka 281.c člena tega zakona.

(2) Za družinskega člana se šteje oseba, opredeljena v 
drugem odstavku 270.a člena tega zakona.

(3) Plačila, ki jih družba izvrši na podlagi pogodbe iz 
prvega odstavka tega člena, h kateri nadzorni svet ali upravni 
odbor ni dal soglasja, je treba vrniti, razen če nadzorni svet 
ali upravni odbor pogodbo pozneje odobri. Izvajalcu storitev 
ostane zahtevek iz naslova neupravičene obogatitve, ki pa ga 
ni mogoče pobotati z zahtevkom družbe za vračilo plačila.«.

28. člen
V 270. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nadzorni svet mora pri določitvi celotnih prejemkov 

posameznega člana uprave (plača in povračilo stroškov, bo-
nitete, nagrada za poslovno uspešnost – delniški in opcijski 
program nagrajevanja, udeležba v dobičku itd. –, odpravnina 
in drugi prejemki) poskrbeti za to, da so celotni prejemki v 
ustreznem sorazmerju z nalogami članov uprave in finančnim 
stanjem družbe. Prejemki posameznega člana uprave v družbi, 
s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, 
morajo biti določeni v skladu s politiko prejemkov iz 294.a člena 
tega zakona.«.

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se 
glasi:

»(2) Odpravnina se lahko izplača le v primeru predčasne 
prekinitve pogodbe. Odpravnina ne more biti izplačana, če je 
član uprave odpoklican iz razlogov, določenih v prvi, drugi ali 
tretji alineji drugega odstavka 268. člena tega zakona, ali če 
član uprave sam odpove pogodbo. Skupščina lahko določi 
najvišji znesek odpravnine.«.
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Dosedanji drugi do šesti odstavek postanejo tretji do 
sedmi odstavek.

29. člen
Za 270. členom se doda nov 270.a člen, ki se glasi:

»270.a člen
(posli s člani uprave)

(1) Za posle, določene v prvem odstavku 281.b člena tega 
zakona, ki jih družba opravi s člani uprave ali njihovimi družin-
skimi člani, je potrebno soglasje nadzornega sveta. Soglasje 
nadzornega sveta je potrebno tudi za posle, ki jih s člani uprave 
ali njihovimi družinskimi člani opravi od družbe odvisna družba.

(2) Za družinskega člana se štejejo tisti člani družine, za 
katere je mogoče pričakovati, da bodo vplivali na člana uprave 
pri poslih z družbo ali da bo ta lahko vplival na njih. To so lahko 
zakonec ali oseba, s katero član uprave živi v dalj časa traja-
joči življenjski skupnosti, ki ima enake pravne posledice kakor 
zakonska zveza, otroci, starši, bratje in sestre. Za družinske 
člane se štejejo tudi otroci zakonca ali partnerja ter osebe, ki 
jih član uprave, zakonec ali partner preživljajo.

(3) Soglasje nadzornega sveta je potrebno tudi za posle, 
ki jih družba ali od nje odvisna družba opravi z družbo ali drugo 
pravno osebo, ki jo član uprave ali njegov družinski član posre-
dno ali neposredno obvladuje oziroma je udeležen pri njenem 
skupnem obvladovanju. Nadzorni svet mora soglašati tudi s 
posli z družbo, v kateri opravlja član uprave ali njegov družinski 
član funkcijo člana organa vodenja ali nadzora ali izvršnega 
direktorja ali je družbenik, če je družba osebna družba, in s 
posli z drugo pravno osebo, v kateri je član uprave ali družinski 
član zakoniti zastopnik ali član organa nadzora. Soglasje nad-
zornega sveta ni potrebno, če sta družbi povezani družbi, razen 
če je soglasje potrebno na podlagi prvega in drugega odstavka 
281.c člena tega zakona.

(4) Soglasje nadzornega sveta v skladu s prvim in tretjim 
odstavkom tega člena je potrebno ne glede na vrednost posla. 
Soglasje ni potrebno, če je posel opravljen v okviru rednega 
opravljanja dejavnosti družbe in pod tržno običajnimi pogoji, 
razen če statut določa drugače. Postopek ugotavljanja, ali 
posel spada v okvir redne dejavnosti in je opravljen pod tržno 
običajnimi pogoji, se izvede tako, kot je določeno v tretjem 
odstavku 281.b člena tega zakona.

(5) Če družba nima revizijske komisije, ki bi oblikovala 
predlog odločitve o soglasju v skladu s prvim odstavkom 281.č 
člena tega zakona, pri odločanju o soglasju ne sodeluje član 
nadzornega sveta, ki je kot povezana stranka udeležen pri 
poslu ali pri katerem obstaja nevarnost nasprotja interesov 
zaradi njegovega razmerja s povezano stranko, ki je udeležena 
pri poslu.

(6) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za 
prokuriste in njihove družinske člane.

(7) Določbe tega člena se ne uporabljajo za družbe, s 
katerih vrednostnimi papirji se ne trguje na organiziranem trgu, 
če so člani uprave, prokuristi in njihovi družinski člani edini 
delničarji.«.

30. člen
281.a člen se spremeni tako, da se glasi:

»281.a člen
(notranja revizija)

(1) Notranja revizija, če jo družba ima, opravlja notranje 
revidiranje v skladu s:

– pravili notranjega revidiranja na podlagi zakona, ki ure-
ja revidiranje, ali veljavnimi mednarodnimi pravili notranjega 
revidiranja,

– kodeksom načel notranjega revidiranja,
– kodeksom poklicne etike notranjih revizorjev.
(2) Vodja notranje revizije je oseba, ki ima lastnosti in 

izkušnje za opravljanje nalog notranjega revidiranja v družbi v 

skladu z dobrimi praksami in visokimi etičnimi standardi notra-
njega revidiranja.

(3) Naloge notranjega revidiranja opravlja oseba, ki ima 
lastnosti in izkušnje za opravljanje nalog notranjega revidiranja 
v družbi v skladu z dobrimi praksami in visokimi etičnimi stan-
dardi notranjega revidiranja. Vsaj ena oseba ima tudi naziv 
preizkušeni notranji revizor ali preizkušena notranja revizorka 
v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje, ali primerljiv strokovni 
naziv s področja notranjega revidiranja.

(4) Letno poročilo o delu notranje revizije se najpozneje 
v treh mesecih po zaključku poslovnega leta predloži v sezna-
nitev upravi ter hkrati nadzornemu svetu in revizijski komisiji, 
če jo družba ima. Letno poročilo se v roku iz prejšnjega stavka 
predloži v seznanitev tudi revizorju računovodskih izkazov.

(5) Nadzorni svet daje soglasja k imenovanju, razrešitvi 
in prejemkom vodje notranje revizije ter k aktu, s katerim se 
urejajo namen, pomen in naloge notranje revizije, ter k letnemu 
in večletnemu načrtu dela notranje revizije. Če funkcijo notranje 
revizije opravlja zunanji izvajalec v celoti, daje nadzorni svet 
soglasje tudi k sklenitvi pogodbe, ki jo družba sklene z zuna-
njim izvajalcem, njeni spremembi in odpovedi s strani družbe. 
Če funkcijo notranje revizije opravlja zunanji izvajalec delno, 
vsebuje načrt dela notranje revizije tudi opis vsebine, obsega 
in vrednosti del, ki jih bo opravil zunanji izvajalec.

(6) Nadzorni svet lahko brez vednosti uprave od notranje 
revizije zahteva dodatne informacije poleg informacij iz četrtega 
odstavka tega člena. Če ima družba revizijsko komisijo, izvršu-
je to pravico revizijska komisija.«.

31. člen
Za 281.a členom se dodajo novi 281.b do 281.d člen, ki 

se glasijo:

»281.b člen
(posli s povezanimi strankami)

(1) Posli s povezanimi strankami so pravni posli ali de-
janja, s katerimi se predmet ali druga premoženjska vrednost 
odplačno ali neodplačno prenese ali prepusti in so opravljeni s 
povezanimi strankami iz drugega odstavka tega člena. Opusti-
tev se ne šteje kot posel s povezanimi strankami.

(2) Povezane stranke so povezana podjetja ali posame-
zniki, kot so opredeljeni v mednarodnih računovodskih standar-
dih iz sedme alineje četrtega odstavka 53. člena tega zakona.

(3) Za posle s povezanimi strankami se ne štejejo posli, 
ki so opravljeni v okviru rednega poslovanja in pod običajnimi 
tržnimi pogoji. Družba za namene rednega preverjanja teh po-
slov določi notranji postopek, v katerem oceni, ali so ti pogoji 
izpolnjeni. V tem postopku ne sodelujejo povezane stranke, ki 
so udeležene pri poslu.

(4) Za posle s povezanimi strankami iz prvega odstavka 
tega člena se ne štejejo:

1. posli z odvisnimi družbami, v katerih ima družba nepo-
sredno ali posredno stoodstotni delež ali v katerih ni udeležena 
nobena druga z družbo povezana stranka;

2. vsi posli ali dejanja, za katere je potrebno soglasje 
oziroma pooblastilo skupščine, zlasti:

– pogodbe, ki jih družba sklene z ustanovitelji v skladu s 
188. členom tega zakona;

– pridobitev lastnih delnic v skladu z 8. alinejo prvega 
odstavka 247. člena tega zakona;

– prenos najmanj 25 % premoženja družbe v skladu s 
330. členom tega zakona;

– dejanja za povečanje ali zmanjšanje osnovnega kapitala 
(333. do 383. člen tega zakona), podjetniške pogodbe (533. do 
544. člen in 549. do 553. člen tega zakona) in vsi posli, opra-
vljeni na podlagi podjetniških pogodb;

– izključitev ali izstop manjšinskih delničarjev iz 384. do 
389. člena tega zakona;

– posli v okviru statusnih preoblikovanj (579. do 673.a člen 
tega zakona);
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3. posli v zvezi s prejemki, ki so jih člani organov vode-
nja ali nadzora prejeli ali do katerih so upravičeni v skladu z 
294.a členom tega zakona;

4. posli kreditnih institucij, ki so jih za zagotovitev njihove 
stabilnosti odredile ali odobrile pristojne nadzorne institucije;

5. posli, ki se pod enakimi pogoji ponudijo vsem delni-
čarjem, kadar je hkrati zagotovljena enaka obravnava vseh 
delničarjev in zaščita interesov družbe.

281.c člen
(soglasje nadzornega sveta k poslom  

s povezanimi strankami)
(1) K poslom družbe, s katere vrednostnimi papirji se trgu-

je na organiziranem trgu, s povezanimi strankami mora pred-
hodno dati soglasje nadzorni svet, če vrednost posla presega 
2,5 odstotka vrednosti sredstev (aktive), izkazane v bilanci 
stanja iz zadnjega potrjenega letnega poročila.

(2) Soglasje nadzornega sveta je obvezno tudi, če vre-
dnost posla skupaj z vrednostjo vseh poslov, opravljenih z 
isto stranko v zadnjih 12 mesecih, presega vrednostni prag iz 
prejšnjega odstavka.

(3) Če mora družba pripraviti konsolidirano letno poročilo, 
se vrednostni prag iz prvega odstavka tega člena ugotavlja 
glede na vrednost sredstev (aktive), izkazane v konsolidirani 
bilanci stanja.

(4) Član nadzornega sveta, ki je kot povezana stranka 
udeležen pri poslu, ne sodeluje pri odločanju o soglasju iz 
prvega in drugega odstavka tega člena.

(5) Če nadzorni svet zavrne soglasje, lahko uprava zah-
teva, da o soglasju odloči skupščina. Pri odločanju o soglasju 
pri poslu udeležena povezana stranka ne sme izvrševati gla-
sovalne pravice. Za sklep, s katerim skupščina da soglasje, je 
potrebna večina najmanj treh četrtin oddanih glasov.

281.č člen
(postopek odločanja nadzornega sveta o soglasju k poslom  

s povezanimi strankami)
(1) Predlog odločitve o soglasju iz prvega odstavka prej-

šnjega člena oblikuje revizijska komisija. Predlog mora vse-
bovati tudi oceno, da je posel z vidika družbe in delničarjev, 
ki niso povezane stranke, vključno z manjšinskimi delničarji, 
pošten in razumen. Pri oblikovanju predloga ne sme sodelovati 
član te komisije, ki je udeležen pri poslu ali pri katerem obstaja 
nevarnost nasprotja interesov zaradi njegovega razmerja s 
povezano stranko.

(2) Če revizijska komisija predlaga zavrnitev soglasja ali 
soglasja ne more oblikovati, ker je član komisije udeležen pri 
poslu ali pri njem obstaja nevarnost nasprotja interesov zaradi 
njegovega razmerja s povezano stranko, lahko nadzorni svet 
odloči, da soglaša s poslom le v primeru, če neodvisna tretja 
stranka izda poročilo z oceno, da je posel z vidika družbe in 
delničarjev, ki niso povezane stranke, vključno z manjšinskimi 
delničarji, pošten in razumen. Poročilo mora vsebovati poja-
snilo predpostavk, na katerih temelji, ter navedbo uporabljenih 
metod.

281.d člen
(javna objava poslov s povezanimi strankami)

(1) Družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na or-
ganiziranem trgu, mora posel, za katerega je v skladu s prvim 
odstavkom 281.c člena tega zakona potrebno soglasje nadzor-
nega sveta, nemudoma po njegovi sklenitvi objaviti na način 
iz 1. točke prvega odstavka in tretjega odstavka 158. člena 
Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 
17/19 – popr. in 66/19; v nadaljnjem besedilu: ZTFI-1). Ta 
dolžnost obsega tudi posle, ki jih je treba, skupaj s poslom, za 
katerega je potrebno soglasje nadzornega sveta, upoštevati 
pri izračunu vrednosti po drugem odstavku 281.c člena tega 
zakona.

(2) V objavi iz prejšnjega odstavka je treba navesti vse 
bistvene informacije, ki so potrebne za presojo, ali je posel z vi-
dika družbe in delničarjev, ki niso povezane stranke, primeren. 
To obsega vsaj informacije o vrsti razmerja družbe do poveza-
ne stranke, ime povezane stranke ter datum in vrednost posla.

(3) Podatke iz prejšnjega odstavka mora družba objaviti 
tudi na svoji spletni strani ali drugem informacijskem sistemu in 
omogočiti dostop do njih najmanj pet let od dneva objave posla 
na spletni strani ali drugem informacijskem sistemu družbe.

(4) Dolžnost objave informacij iz prejšnjih odstavkov ne 
nastane, če se informacije objavijo kot notranje informacije v 
skladu s 17. členom Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba 
o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropske-
ga parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 
2003/125/ES in 2004/72/ES (UL L št. 173 z dne 12. 6. 2014, 
str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/2115 Evrop-
skega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o spre-
membi Direktive 2014/65/EU ter uredb (EU) št. 596/2014 in 
(EU) 2017/1129 v zvezi s spodbujanjem uporabe zagonskih 
trgov MSP (UL L št. 320 z dne 11. 12. 2019, str. 1), (v nadalj-
njem besedilu: Uredba 596/2014/EU), pod pogojem, da ta ob-
java vsebuje vse podatke, zahtevane v drugem odstavku tega 
člena. Smiselno se uporabljata četrti in peti odstavek 17. člena 
Uredbe 596/2014/EU.

(5) Če je družba obvladujoče podjetje, kot ga opredeljujejo 
mednarodni računovodski standardi iz šeste alineje četrtega 
odstavka 53. člena tega zakona, se določbe tega člena smi-
selno uporabljajo tudi za posle odvisnih podjetij s strankami, 
povezanimi z družbo, če bi jih morala družba v primeru, da bi 
bili opravljeni z njo, javno objaviti.«.

32. člen
V 284. členu se na koncu doda stavek, ki se glasi: »V 

družbi, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem 
trgu, je treba plačilo članom nadzornega sveta določiti v skladu 
z 294.a členom tega zakona.«.

33. člen
Za 284. členom se doda nov 284.a člen, ki se glasi:

»284.a člen
(posli s članom nadzornega sveta)

Za posle družbe s članom nadzornega sveta ali njegovimi 
družinskimi člani se smiselno uporabljajo določbe 270.a člena 
tega zakona.«.

34. člen
V 285. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se 

glasi:
»(2) Za pristojnosti upravnega odbora se smiselno upo-

rabljajo določbe 267., 281., 281.a do 281.d, 284.a ter 294.a in 
294.b člena tega zakona.«.

35. člen
V 289. členu se v tretjem odstavku prva alineja spremeni 

tako, da se glasi:
»– ki je subjekt javnega interesa, ali«.

36. člen
Za 290. členom se doda nov 290.a člen, ki se glasi:

»290.a člen
(posli z izvršnimi direktorji)

(1) Za posle družbe z izvršnim direktorjem ali njegovimi 
družinskimi člani se smiselno uporabljajo določbe 270.a člena 
tega zakona.

(2) O soglasju odloča upravni odbor, če je sestavljen v 
skladu s prvim odstavkom 291. člena tega zakona ali če no-
beden od izvršnih direktorjev ni hkrati član upravnega odbora.
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(3) Če upravni odbor ne more odločati, ker niso izpolnjeni 
pogoji iz prejšnjega odstavka, ali če upravni odbor ni imenoval 
izvršnih direktorjev, odloča o soglasju skupščina.«.

37. člen
V 294. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: 

»(razrešnica)«.
Prvi, drugi in tretji odstavek se spremenijo tako, da se 

glasijo:
»(1) Hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička 

odloča skupščina tudi o razrešnici organom vodenja ali nadzo-
ra. O razrešnici posameznemu članu se glasuje ločeno, če tako 
odloči skupščina ali če to zahtevajo delničarji, katerih skupni 
deleži dosegajo desetino osnovnega kapitala.

(2) Z razrešnico skupščina potrdi in odobri delo organov 
vodenja ali nadzora v poslovnem letu. Zahtevki iz odgovornosti 
za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila 
razrešnica na skupščini podeljena.

(3) Razprava o razrešnici se poveže z razpravo o uporabi 
bilančnega dobička. Poslovodstvo mora skupščini predložiti 
letno poročilo in poročilo nadzornega sveta ali upravnega od-
bora iz 282. in 285. člena tega zakona. Zasedanje skupščine, 
na katerem skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička in 
o razrešnici, mora biti v prvih osmih mesecih po koncu poslov-
nega leta.«.

Peti, šesti in sedmi odstavek se črtajo.

38. člen
Za 294. členom se dodata nova 294.a in 294.b člen, ki 

se glasita:

»294.a člen
(politika prejemkov)

(1) Družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na or-
ganiziranem trgu, oblikuje politiko prejemkov organov vodenja 
in nadzora ter izvršnih direktorjev, ki se predloži v glasovanje 
skupščini za odobritev. Družba predloži politiko prejemkov v 
glasovanje ob vsaki pomembni spremembi, v vsakem primeru 
pa vsaj vsaka štiri leta.

(2) Politika prejemkov je jasna in razumljiva ter v zvezi s 
posameznimi sestavinami prejemkov vsebuje vsaj naslednje 
opisne podatke, če jih družba predvidi:

1. prispevek politike prejemkov k spodbujanju poslovne 
strategije, dolgoročnemu razvoju in vzdržnosti družbe;

2. vse fiksne in variabilne sestavine prejemkov (vključno 
z vsemi dodatki in drugimi ugodnostmi v kakršni koli obliki) ter 
njihov relativni delež v prejemku;

3. vsa finančna in nefinančna merila uspešnosti (kjer je 
ustrezno, tudi glede družbene odgovornosti) za določitev vari-
abilnih prejemkov, vključno s pojasnilom, kako ta merila prispe-
vajo k spodbujanju poslovne strategije, dolgoročnemu razvoju 
in vzdržnosti družbe, in predstavitvijo metod, uporabljenih za 
ugotovitev izpolnjevanja meril;

4. obdobja odloga izplačila variabilnega prejemka in dolo-
čitev pogojev, ki morajo biti izpolnjeni, da lahko družba zahteva 
vrnitev variabilnih prejemkov;

5. v primeru izplačila prejemkov v obliki delnic:
– obdobja dodelitve,
– pogoje glede imetništva delnic po pridobitvi in
– pojasnilo, kako ti prispevajo k spodbujanju poslovne 

strategije, dolgoročnemu razvoju in vzdržnosti družbe;
6. v primeru izplačila prejemkov v obliki delniški opcij:
– obdobje možnosti realizacije upravičenja,
– knjigovodsko vrednost delnice na dan dodelitve delniške 

opcije,
– glavne pogoje za uveljavljanje opcijskega upravičenja;
7. glede pravnih poslov v zvezi s prejemki:
– obdobje trajanja in pogoje za njihovo prenehanje,
– odpovedne roke,
– pogodbeno določene odpravnine in
– glavne značilnosti dopolnilne pokojninske sheme ali 

sheme za zgodnjo upokojitev;

8. pojasnilo o tem, kako so bile pri določanju politike pre-
jemkov upoštevane plače zaposlenih, vključno s pojasnilom, 
katera skupina zaposlenih je bila vključena;

9. predstavitev postopka določanja in izvajanja ter pre-
gleda politike prejemkov, vključno z ukrepi za preprečitev ali 
obvladovanje nasprotja interesov;

10. v primeru spremembe politike prejemkov pojasnilo 
vseh pomembnih sprememb in pregled obsega, v katerem so 
bili upoštevani glasovi in mnenja delničarjev v zvezi s politiko 
prejemkov in poročilom o prejemkih.

(3) Glasovanje o politiki prejemkov na skupščini je po-
svetovalno. Če skupščina predlagane politike prejemkov ne 
odobri, družba na naslednji skupščini v glasovanje predloži 
spremenjeno politiko prejemkov. Družba članom organov vo-
denja in nadzora ter izvršnim direktorjem določi prejemke le v 
skladu s politiko prejemkov, ki je bila predložena v glasovanje 
za odobritev na skupščini.

(4) Družba lahko v izjemnih okoliščinah, nujnih za uresni-
čitev dolgoročnih interesov in vzdržnosti družbe kot celote ali za 
zagotovitev njenega premoženja, začasno odstopi od politike 
prejemkov, če politika vsebuje postopkovne pogoje, v skladu 
s katerimi se sme uporabiti odstopanje, in določbe o tem, pri 
katerih elementih politike je mogoče odstopanje.

(5) Politika prejemkov se po glasovanju o njej na skup-
ščini nemudoma javno objavi na spletni strani družbe, skupaj 
z datumom in izidi glasovanja, kjer mora ostati brezplačno in 
javno dostopna vsaj toliko časa, dokler se uporablja, najmanj 
pa deset let.

(6) Statut ali skupščina družbe, s katere vrednostnimi 
papirji se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, 
lahko določi uporabo določb tega člena tudi za to družbo.

294.b člen
(poročilo o prejemkih)

(1) Družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na 
organiziranem trgu, pripravi jasno in razumljivo poročilo o pre-
jemkih, ki vsebuje celovit pregled prejemkov, vključno z vsemi 
ugodnostmi v kakršni koli obliki, ki jih je družba posameznemu 
članu organa vodenja in nadzora ter izvršnemu direktorju za-
gotovila ali dolgovala v zadnjem poslovnem letu, v skladu s 
politiko prejemkov iz prejšnjega člena.

(2) Poročilo o prejemkih mora poleg osebnih imen posa-
meznih članov organa vodenja in nadzora ter izvršnih direktor-
jev vsebovati naslednje podatke, če obstajajo:

– celotne dodeljene ali plačane prejemke, razčlenjene na 
sestavine, relativni delež fiksnih in variabilnih prejemkov, poja-
snilo, kako so celotni prejemki skladni s sprejeto politiko pre-
jemkov in tudi kako prispevajo k dolgoročni uspešnosti družbe, 
ter informacijo o tem, kako so se uporabila merila uspešnosti;

– letno spremembo prejemkov, uspešnost družbe in pov-
prečne prejemke zaposlenih v družbi, ki niso direktorji, za polni 
delovni čas v tem obdobju, najmanj v zadnjih petih poslovnih 
letih, predstavljeno skupaj na način, ki omogoča primerjavo;

– vse prejemke od katere koli družbe iz iste skupine;
– število zagotovljenih delnic in delniških opcij ter glavne 

pogoje za uveljavljanje pravic, vključno z izvršilno ceno in da-
tumom ter vsemi spremembami teh pogojev;

– o tem, ali in kako je bila izrabljena možnost povračila 
variabilnih prejemkov;

– o morebitnih odstopanjih od postopka za izvajanje poli-
tike prejemkov iz prejšnjega člena in še posebej o odstopanjih 
zaradi izjemnih okoliščin, vključno z obrazložitvijo teh odstopanj 
ter opredelitvijo konkretnih elementov politike prejemkov, od 
katerih je bilo odstopljeno.

(3) V zvezi s prejemkom vsakega posameznega člana 
uprave mora poročilo o prejemkih vsebovati tudi podrobnosti o 
finančnih ugodnostih oziroma dajatvah ali storitvah, ki:

– jih je članu uprave v zvezi z njegovo dejavnostjo člana 
uprave odobrila ali v poslovnem letu zagotovila tretja oseba;

– so bile članu uprave odobrene za primer predčasnega 
prenehanja opravljanja funkcije, vključno s spremembami, do-
govorjenimi v zadnjem poslovnem letu;
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– so bile članu uprave odobrene za primer rednega pre-
nehanja opravljanja funkcije, z denarno vrednostjo in zneskom, 
ki ga je družba v zadnjem poslovnem letu za to porabila ali 
rezervirala, vključno s spremembami, dogovorjenimi v zadnjem 
poslovnem letu;

– so bile nekdanjemu članu uprave, katerega opravljanje 
funkcije je prenehalo v zadnjem poslovnem letu, odobrene v tej 
zvezi in zagotovljene v zadnjem poslovnem letu.
Določba tega odstavka se smiselno uporablja tudi za izvršne 
direktorje.

(4) V poročilo o prejemkih se ne smejo vključiti posebne 
kategorije osebnih podatkov o posameznih članih organov 
vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjih v smislu prvega od-
stavka 9. člena Uredbe (EU) 2016/679 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), ali osebni podatki, ki se nanašajo na družinsko 
stanje posameznih članov organov vodenja in nadzora ter 
izvršnih direktorjev.

(5) Za pripravo poročila o prejemkih so odgovorni člani 
organov vodenja in nadzora ter izvršni direktorji.

(6) Poročilo o prejemkih mora pregledati revizor. Pri tem 
mora preveriti, ali poročilo o prejemkih vsebuje podatke iz dru-
gega in tretjega odstavka tega člena. O tem pripravi poročilo, 
ki je priloga poročila o prejemkih.

(7) Poročilo o prejemkih se predloži skupščini na enak 
način kot letno poročilo. Skupščina ima pravico do posveto-
valnega glasovanja o poročilu o prejemkih za zadnje poslovno 
leto. Družba v naslednjem poročilu o prejemkih pojasni, kako 
se je glasovanje skupščine upoštevalo. Pri majhnih in srednjih 
družbah ni treba sprejeti sklepa po tem odstavku, če se poročilo 
o prejemkih za zadnje poslovno leto predstavi kot posebna 
točka dnevnega reda za razpravo na skupščini.

(8) Družba mora poročilo o prejemkih po glasovanju na 
skupščini nemudoma javno objaviti na spletni strani družbe, 
kjer mora ostati brezplačno in javno dostopno najmanj deset 
let. Po desetih letih od objave družbe v poročilu o prejemkih ne 
omogočajo več javnega dostopa do osebnih podatkov članov 
organov vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev.

(9) Družbe obdelujejo osebne podatke o članih organov 
vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjih, vključene v poročilo 
o prejemkih, na podlagi tega člena z namenom večje pregle-
dnosti družb v zvezi s prejemki, da bi povečale odgovornost 
članov organov vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev ter 
nadzor delničarjev nad njihovimi prejemki.

(10) Statut ali skupščina družbe, s katere vrednostnimi 
papirji se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, 
lahko določi uporabo določb tega člena tudi za to družbo.«.

39. člen
V 296. členu se v četrtem odstavku zadnji stavek spre-

meni tako, da se glasi: »Če ima družba svojo spletno stran ali 
drug informacijski sistem, ki omogoča, da so objave enostavno 
berljive, se sklic skupščine objavi tudi na tej spletni strani ali 
drugem informacijskem sistemu.«.

V petem odstavku se besedilo »136. člena Zakona o trgu 
finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07, 100/07 – popr. 
in 69/08)« nadomesti z besedilom »158. člena ZTFI-1«.

40. člen
V 297. členu se v tretjem odstavku beseda »četrtega« 

nadomesti z besedo »sedmega«, na koncu odstavka pa se 
doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Če je v centralnem registru 
kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko 
uresničujejo glasovalno pravico delničarji na podlagi dokazila iz 
drugega odstavka 235.č člena tega zakona, iz katerega izhaja, 
kdo je na presečni dan končni delničar.«.

V četrtem odstavku se dodajo novi drugi do četrti stavek, 
ki se glasijo: »Pri uresničevanju glasovalne pravice z uporabo 
elektronskih sredstev mora družba osebi, ki je uresničevala 

glasovalno pravico, brez odlašanja v elektronski obliki potrditi 
sprejem v elektronski obliki oddanega glasu. Če družba posre-
duje potrdilo posredniku, ga mora posrednik brez odlašanja 
posredovati delničarju. Če je v verigi posrednikov več kot en 
posrednik, se potrdilo brez odlašanja posreduje med posredniki 
v verigi, dokler potrdilo ne doseže delničarja, razen če se lahko 
potrdilo posreduje neposredno delničarju.«.

41. člen
V 297.a členu se v drugem odstavku v 3. točki za besedi-

lom »spletni strani« beseda »družbe« nadomesti z besedilom 
»ali drugem informacijskem sistemu družbe, ki omogoča, da so 
objave enostavno berljive«.

42. člen
V 299. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Poslovodstvo mora najpozneje 14. dan pred zaseda-

njem skupščine posrednikom in združenjem delničarjev, ki so 
na zadnji skupščini za delničarje uresničevali glasovalne pra-
vice, sporočiti sklic skupščine, predloge delničarjev iz 300. in 
301. člena tega zakona, njihove utemeljitve in druge informacije 
v zvezi z njimi ter opozoriti na možnost uresničevanja glaso-
valne pravice na podlagi pooblastila v skladu s šestim in sed-
mim odstavkom 308. člena tega zakona. Če se je na podlagi 
prejšnjega člena dnevni red spremenil, je treba sporočiti tudi 
spremenjen dnevni red. Enako velja za druge posrednike in 
združenja delničarjev, če poslovodstvo prejme njihovo zahtevo 
najpozneje 16. dan pred zasedanjem skupščine.«.

V četrtem odstavku se za besedama »spletni strani« 
beseda »družbe« nadomesti z besedilom »ali drugem informa-
cijskem sistemu družbe, ki omogoča, da so objave enostavno 
berljive«, za besedama »spletno stran« se doda besedilo »ali 
drug informacijski sistem«, beseda »kateri« pa se nadomesti 
z besedo »katerem«.

43. člen
V 304. členu se za šestim odstavkom doda nov sedmi 

odstavek, ki se glasi:
»(7) Delničar lahko od družbe v 30 dneh od dneva glaso-

vanja na skupščini zahteva potrdilo, ali in kako je štela njegov 
glas. Družba mora potrdilo zagotoviti brez odlašanja, razen če 
je delničarju informacija že na voljo. Če družba posreduje potr-
dilo posredniku, ga mora posrednik brez odlašanja posredovati 
delničarju. Če je v verigi posrednikov več kot en posrednik, 
se potrdilo brez odlašanja posreduje med posredniki v verigi, 
dokler ne doseže delničarja, razen če se lahko posreduje ne-
posredno delničarju.«.

44. člen
309. člen se spremeni tako, da se glasi:

»309. člen
(uresničevanje glasovalne pravice prek posrednikov  

ter drugih organizacij in oseb)
(1) Posrednik sme uresničevati ali poveriti uresničevanje 

glasovalne pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, le, če je za 
to pisno pooblaščen. Posrednik pooblastilo shrani tako, da je 
zagotovljena njegova preverljivost.

(2) Pooblastilo se lahko da posameznemu posredniku in 
se lahko kadar koli prekliče.

(3) Posrednik sme pooblastiti osebe, ki niso zaposlene pri 
njem, za uresničevanje pooblastila le, če pooblastilo to izrecno 
dovoljuje.

(4) Če posrednik na podlagi pooblastila uresničuje glaso-
valno pravico v imenu delničarja, se pooblastilna listina predloži 
družbi in pri njej shrani.

(5) Posrednik mora pozvati delničarja, naj mu da navodila 
za uresničevanje glasovalne pravice, in ga opozoriti, da bo, 
če mu delničar ne bo dal navodil za uresničevanje glasovalne 
pravice, to uresničeval po lastnih, delničarju sporočenih pre-
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dlogih, razen če lahko domneva, da bi delničar odobril njegovo 
drugačno odločitev, če bi poznal dejansko stanje.

(6) Določbe prejšnjih odstavkov se smiselno uporabljajo 
tudi za imetnike fiduciarnih računov glede delnic, ki jim ne 
pripadajo, za svetovalce za glasovanje in druge osebe, ki 
uresničujejo glasovalno pravico v imenu delničarja na podlagi 
pooblastila kot svojo dejavnost.

(7) Obveznosti posrednika in drugih, da povrnejo škodo, 
ki izhaja iz kršitve tega člena, ni mogoče vnaprej niti izključiti 
niti omejiti.«.

45. člen
V 310. členu se v prvem odstavku besedi »Finančne or-

ganizacije« nadomestita z besedo »Posredniki«.

46. člen
Za 317. členom se dodajo naslov novega 7. odseka 5. po-

doddelka 5. oddelka Četrtega poglavja III. dela in novi 317.a do 
317.č člen, ki se glasijo:

»7. odsek
Preglednost institucionalnih vlagateljev, upravljavcev 

premoženja in svetovalcev za glasovanje

317.a člen
(področje uporabe in opredelitev pojmov)

(1) Določbe tega odseka se uporabljajo za:
1. institucionalne vlagatelje, če neposredno ali prek upra-

vljavca premoženja vlagajo v delnice, s katerimi se trguje na 
organiziranem trgu;

2. upravljavce premoženja, če vlagajo v take delnice v 
imenu vlagateljev, in

3. svetovalce za glasovanje, če delničarjem zagotavljajo 
storitve v zvezi z delnicami družb, ki imajo sedež v državi članici 
in katerih delnice so sprejete v trgovanje na organiziranem trgu, 
ki se nahaja ali deluje v državi članici.

(2) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odseku, pomenijo:
1. »institucionalni vlagatelj« je:
– družba, ki izvaja dejavnost življenjskega zavarovanja in 

pozavarovanja, ki zajema obveznost življenjskega zavarovanja, 
kot je določeno v zakonu, ki ureja zavarovalništvo, in

– družba, ki izvaja dejavnost poklicnega pokojninskega 
zavarovanja, kot je določeno v zakonu, ki ureja pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje;

2. »upravljavec premoženja« je:
– investicijsko podjetje, kot je določeno v zakonu, ki ureja 

trg finančnih instrumentov, ki opravlja storitve gospodarjenja s 
finančnimi instrumenti,

– upravljavec alternativnih investicijskih skladov (v nadalj-
njem besedilu: AIS) z dovoljenjem ATVP za opravljanje storitev 
upravljanja AIS in upravljavec AIS tretje države, za katerega je 
Republika Slovenija referenčna država, kot je določeno v za-
konu, ki ureja upravljavce alternativnih investicijskih skladov, in

– družba za upravljanje, kot je določeno v zakonu, ki ureja 
investicijske sklade in družbe za upravljanje;

3. »svetovalec za glasovanje« je pravna oseba, ki poklic-
no in odplačno analizira objave in druge informacije družb, s 
katerih vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, da 
bi vlagateljem z zagotavljanjem raziskav, svetovanja ali priporo-
čil za glasovanje, ki se nanašajo na uresničevanje glasovalnih 
pravic, omogočila informirano glasovanje.

(3) Matična država institucionalnega vlagatelja iz:
1. prve alineje 1. točke prejšnjega odstavka je država 

članica, kot je določeno v zakonu, ki ureja zavarovalništvo,
2. druge alineje 1. točke prejšnjega odstavka je država 

članica, kot je določeno v zakonu, ki ureja pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje.

(4) Matična država upravljavca premoženja iz:
1. prve alineje 2. točke drugega odstavka tega člena je 

država članica, kot je določeno v zakonu, ki ureja trg finančnih 
instrumentov,

2. druge alineje 2. točke drugega odstavka tega člena je 
država članica, kot je določeno v zakonu, ki ureja upravljavce 
alternativnih investicijskih skladov,

3. tretje alineje 2. točke drugega odstavka tega člena je 
država članica, kot je določeno v zakonu, ki ureja investicijske 
sklade in družbe za upravljanje.

(5) Matična država svetovalca za glasovanje je, če:
1. ima svetovalec za glasovanje sedež v državi članici, 

država članica,
2. svetovalec za glasovanje nima sedeža v državi članici, 

država članica, v kateri ima svetovalec za glasovanje glavno 
poslovodstvo,

3. svetovalec za glasovanje nima sedeža ali glavnega 
poslovodstva v nobeni državi članici, država članica, v kateri 
ima svetovalec za glasovanje podružnico.

317.b člen
(politika sodelovanja, poročilo o izvajanju politike sodelovanja 

in glasovanju)
(1) Institucionalni vlagatelji in upravljavci premoženja iz-

polnijo obveznosti iz drugega do četrtega odstavka tega člena 
ali pojasnijo, zakaj ne izpolnjujejo ene ali več navedenih ob-
veznosti.

(2) Institucionalni vlagatelji in upravljavci premoženja pri-
pravijo in objavijo politiko sodelovanja, ki vsebuje opis:

1. vključevanja sodelovanja delničarjev v njihovo nalož-
beno strategijo;

2. spremljanja družb, v katere vlagajo, vključno s po-
membnimi zadevami, strategijo, finančno in nefinančno uspe-
šnostjo, tveganjem, strukturo osnovnega kapitala, okoljskim in 
socialnim vplivom ter upravljanjem družb;

3. izmenjave mnenj z organi družbe in nosilci drugih 
interesov v družbi;

4. uresničevanja pravic delničarjev;
5. sodelovanja z drugimi delničarji družb, v katere vlagajo, 

ter
6. obvladovanja obstoječih in morebitnih nasprotij inte-

resov.
(3) Institucionalni vlagatelji in upravljavci premoženja le-

tno poročajo o izvajanju politike sodelovanja. Poročilo vsebuje 
vsaj:

1. splošno pojasnilo o glasovanju,
2. obrazložitev najpomembnejših glasovanj in
3. informacijo o uporabi storitev svetovalcev za glaso-

vanje.
(4) Institucionalni vlagatelji in upravljavci premoženja v 

poročilu razkrijejo tudi, kako so glasovali na skupščinah družb, 
v katere vlagajo, razen če to zaradi predmeta glasovanja ali 
obsega udeležbe v kapitalu družbe ni pomembno.

(5) Informacije iz prvega do četrtega odstavka tega člena 
morajo biti vsaj tri leta brezplačno javno dostopne na spletni 
strani ali drugem informacijskem sistemu institucionalnih vlaga-
teljev ali upravljavcev premoženja in se letno posodabljati. Če 
upravljavec premoženja izvaja politiko sodelovanja, vključno 
z glasovanjem, v imenu institucionalnega vlagatelja, se lahko 
slednji na svoji spletni strani ali drugem informacijskem sistemu 
namesto objave iz prejšnjega stavka sklicuje na spletno stran 
ali drug informacijski sistem upravljavca premoženja, kjer so 
brezplačno javno dostopne informacije iz prvega do četrtega 
odstavka tega člena.

317.c člen
(obveznost razkritja institucionalnega vlagatelja  

in upravljavca premoženja)
(1) Institucionalni vlagatelj razkrije, kako so glavni elemen-

ti njegove naložbene strategije usklajeni s profilom in trajanjem 
njegovih obveznosti, zlasti dolgoročnih, ter kako prispevajo k 
srednje- do dolgoročni donosnosti njegovih sredstev.

(2) Če upravljavec premoženja deluje za račun instituci-
onalnega vlagatelja, bodisi po lastni presoji za vsako stranko 
posebej bodisi prek kolektivnih naložbenih podjemov, slednji 
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razkrije informacije o dogovoru z upravljavcem premoženja, 
iz katerih je razvidno, kako upravljavec premoženja usklajuje 
svojo naložbeno strategijo in naložbene odločitve s profilom 
in trajanjem obveznosti institucionalnega vlagatelja, zlasti dol-
goročnih obveznosti. Razkrite informacije vključujejo tudi po-
drobnosti glede:

1. upoštevanja srednje- do dolgoročne finančne in nefi-
nančne uspešnosti družbe, v katero se vlaga, pri naložbenih 
odločitvah upravljavca premoženja;

2. sodelovanja z in vplivanja na družbo, v katero se vlaga, 
ter uresničevanja pravic delničarjev z namenom izboljšanja 
srednje- in dolgoročne uspešnosti družbe;

3. metode vrednotenja uspešnosti, ocene uspešnosti in 
plačila upravljavca premoženja, kako so usklajeni s profilom 
in trajanjem obveznosti institucionalnega vlagatelja, zlasti dol-
goročnih obveznosti, in kako upoštevajo absolutno dolgoročno 
uspešnost institucionalnega vlagatelja;

4. načina opredelitve obrata portfelja ali obsega obrata 
portfelja upravljavcev premoženja ter spremljanja dogovorje-
nega obrata portfelja in predvidenih stroškov obrata portfelja 
upravljavcev premoženja s strani institucionalnega vlagatelja;

5. trajanja dogovora z upravljavcem premoženja.
Če glede posamezne od teh podrobnosti ni bilo dogovora z 
upravljavcem premoženja, institucionalni vlagatelj jasno obra-
zloži, zakaj ga ni bilo.

(3) Informacije iz prvega in drugega odstavka tega člena 
morajo biti vsaj tri leta brezplačno javno dostopne na spletni 
strani AJPES ali na spletni strani ali drugem informacijskem sis-
temu institucionalnega vlagatelja in se letno posodabljati, razen 
če spremembe niso pomembne. Informacije lahko brezplačno 
javno objavi tudi upravljavec premoženja na svoji spletni strani 
ali drugem informacijskem sistemu. V tem primeru mora insti-
tucionalni vlagatelj v svoji javni objavi navesti spletno stran ali 
drug informacijski sistem upravljavca premoženja, na katerem 
so informacije brezplačno javno dostopne.

(4) Institucionalni vlagatelj iz prve alineje 1. točke drugega 
odstavka 317.a člena tega zakona lahko informacije iz prvega 
in drugega odstavka tega člena vključijo v poročilo o solven-
tnosti in finančnem položaju, kot je določeno v zakonu, ki ureja 
zavarovalništvo.

(5) Upravljavec premoženja, ki je sklenil dogovor iz dru-
gega odstavka tega člena, letno poroča institucionalnemu vla-
gatelju, kako sta naložbena strategija upravljavca premoženja 
in njeno izvajanje v skladu s tem dogovorom in kako prispevata 
k srednje- do dolgoročni donosnosti sredstev institucionalnega 
vlagatelja ali kolektivnega naložbenega podjema, ali zagotovi, 
da so te informacije brezplačno javno dostopne na njegovi sple-
tni strani ali drugem informacijskem sistemu. Poročilo vključuje 
tudi informacije o:

1. najpomembnejših srednje- do dolgoročnih tveganjih, 
povezanih z naložbami;

2. sestavi, obratu in stroških obrata portfelja;
3. obsegu, v katerem se pri naložbenih odločitvah upo-

števa srednje- do dolgoročni razvoj, vključno z nefinančno 
uspešnostjo družbe, v katero se vlaga;

4. uporabi storitev svetovalcev za glasovanje;
5. ovirah pri vplivanju na družbe, v katere se vlaga, in izvr-

ševanju pravic delničarjev, ki izhajajo iz posojanja vrednostnih 
papirjev na podlagi politike posojanja vrednostnih papirjev in 
nasprotja interesov, ter premagovanju teh ovir.

(6) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko poročilo objavi 
tudi skupaj z letnim poročilom investicijskega sklada, kot je 
določeno v zakonu, ki ureja investicijske sklade in družbe za 
upravljanje, ali zakonu, ki ureja upravljavce alternativnih inve-
sticijskih skladov, ali rednimi sporočili, kot je določeno v zakonu, 
ki ureja trg finančnih instrumentov.

317.č člen
(obveznost razkritja svetovalca za glasovanje)

(1) Svetovalec za glasovanje letno razkrije naslednje in-
formacije:

1. sklic na kodeks ravnanja, ki ga je sklenil uporabljati;
2. ali je ravnal in ali še ravna v skladu z zahtevami kode-

ksa ravnanja;
3. od katerih zahtev kodeksa ravnanja je odstopil in še 

vedno odstopa, razloge za navedena odstopanja ter ali je na-
mesto tega sprejel kakšne druge ukrepe.
Svetovalec za glasovanje, ki ne upošteva nobenega kodeksa 
ravnanja, jasno obrazloži, zakaj ga ne upošteva.

(2) Svetovalec za glasovanje letno razkrije vsaj naslednje 
informacije v zvezi s pripravo raziskav, svetovanja in priporočil 
za glasovanje:

1. bistvene značilnosti uporabljenih metod in modelov ter 
glavnih virov informacij;

2. postopke, ki jih uporablja za zagotavljanje kakovosti 
raziskav, svetovanja in priporočil za glasovanje, preprečevanje 
in obvladovanje morebitnih nasprotij interesov ter usposoblje-
nosti zaposlenih, ki sodelujejo pri njihovi pripravi;

3. ali upošteva in kako upošteva razmere na nacionalnih 
trgih ter zakonske in regulativne pogoje ter pogoje, značilne za 
posamezno družbo;

4. bistvene značilnosti politik glasovanja za posamezen 
trg;

5. ali in kako pogosto komunicira z družbami, ki so pred-
met raziskav, in nosilci interesov v njih.

(3) Informacije iz prvega in drugega odstavka tega člena 
morajo biti vsaj tri leta brezplačno javno dostopne na spletni 
strani svetovalca za glasovanje in se letno posodabljati.

(4) Svetovalec za glasovanje mora svoje stranke brez 
odlašanja obvestiti o katerih koli dejanskih ali morebitnih na-
sprotjih interesov ali poslovnih razmerjih, ki bi lahko vplivala 
na pripravo raziskav, svetovanja ali priporočil za glasovanje, in 
ukrepih za odpravo, zmanjšanje ali obvladovanje obstoječih ali 
morebitnih nasprotij interesov.«.

47. člen
V 478. členu se v prvem odstavku besedilo »Vse na enem 

mestu, kakor jo določata zakon, ki ureja poslovni register in za-
kon, ki ureja sodni register (v nadaljnjem besedilu: točka VEM)« 
nadomesti z besedilom »za podporo poslovnim subjektom«.

V drugem odstavku se beseda »VEM« nadomesti z bese-
dilom »za podporo poslovnim subjektom«.

48. člen
V 487. členu se v tretjem odstavku besedi »priglašen 

družbi« nadomestita z besedilom »vpisan v register«.

49. člen
V 495. členu se v prvem odstavku besedilo »v sedmem 

odstavku 38.a člena« nadomesti z besedilom »v drugem od-
stavku 270.a člena«.

50. člen
V 514. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi 

odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek ima nadzorni svet 

družba, ki je subjekt javnega interesa. Ta obveznost ne velja za 
družbo iz drugega odstavka 514.a člena tega zakona.«.

51. člen
Za 514. členom se doda nov 514.a člen, ki se glasi:

»514.a člen
(revizijska komisija)

(1) V družbi, ki je subjekt javnega interesa, mora nadzorni 
svet imenovati revizijsko komisijo.

(2) Revizijske komisije ni treba imenovati v družbi iz prej-
šnjega odstavka, ki:

– izpolnjuje merila za srednje družbe iz četrtega odstavka 
55. člena tega zakona in je odvisna družba ali
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– je odvisna družba, povezana s pogodbo o obvladovanju 
v skladu s 530. členom tega zakona,
v kateri naloge revizijske komisije opravlja revizijska komisija 
obvladujoče družbe.

(3) Za revizijsko komisijo se smiselno uporabljajo določbe 
279. in 280. člena tega zakona.«.

52. člen
V 515. členu se v šestem odstavku za besedo »drugega« 

doda besedilo »in tretjega«.

53. člen
Za 515. členom se doda nov 515.a člen, ki se glasi:

»515.a člen
(posli s poslovodji in prokuristi)

Če družba izpolnjuje merila za srednje ali velike družbe, 
se za posle, ki jih družba opravi s poslovodjem, prokuristom 
ali njunimi družinskimi člani, smiselno uporabljajo določbe 
270.a člen tega zakona. Če družba nima nadzornega sveta, 
odloča o soglasju skupščina.«.

54. člen
V 526. členu se v tretjem odstavku beseda »VEM« nado-

mesti z besedilom »za podporo poslovnim subjektom«.

55. člen
V 547. členu se v tretjem odstavku besedilo »tretjega do 

petega« nadomesti z besedilom »tretjega in četrtega«.

56. člen
Za 563. členom se doda nov 563.a člen, ki se glasi:

»563.a člen
(uporaba določb tega zakona za gospodarsko interesno 

združenje)
Za gospodarsko interesno združenje se smiselno upora-

bljajo določbe tega zakona o:
– dejavnosti (6. člen),
– firmi (12. do 23. člen),
– sedežu (29. in 30. člen),
– podružnici (31. člen) in
– prokuri (33. do 37. člen).«.

57. člen
V 568. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Poslovodstvo mora spremembo pogodbe o usta-

novitvi prijaviti za vpis v register. Prijavi se priloži prečiščeno 
besedilo pogodbe, ki mu mora biti priloženo notarjevo potrdilo, 
da se spremenjene določbe pogodbe ujemajo s sklepom o 
spremembi pogodbe. Sprememba pogodbe začne veljati z 
vpisom v register.«.

58. člen
V 670. členu se drugi odstavek črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.

59. člen
V 676. členu se v drugem odstavku vejica nadomesti s 

piko, beseda »in« in zadnja alineja pa se črtata.

60. člen
V 680. členu se tretji in četrti odstavek spremenita tako, 

da se glasita:
»(3) Podružnica tujega podjetja iz države članice pre-

dloži letno poročilo tega podjetja, če je bilo to sestavljeno, 
revidirano in razkrito na podlagi zakonodaje države članice, ki 
velja za podjetje v skladu z Direktivo 2013/34/EU in Direktivo 
2006/43/ES.

(4) Podružnica tujega podjetja iz tretje države predloži 
letno poročilo tega podjetja, če je bilo to sestavljeno, revidirano 
in razkrito na podlagi zakonodaje države, ki velja za podjetje iz 
tretje države. Če letno poročilo tujega podjetja iz tretje države 
ni sestavljeno v skladu z Direktivo 2013/34/EU ali na ena-
kovreden način, je treba letno poročilo sestaviti in razkriti za 
dejavnosti podružnice.«.

61. člen
V 684. členu se v drugem odstavku besedilo »prvega in 

drugega odstavka 75. člena« nadomesti z besedilom »prvega 
odstavka 75. člena«.

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Tržni inšpektorat Republike Slovenije je pristojen 

za nadzor nad izvajanjem določb 13. člena, prvega in šeste-
ga odstavka 15. člena, 19. člena, 30. člena, prvega odstavka 
45. člena, petega in šestega odstavka 72. člena, 127. člena, 
156. člena, 495. člena in drugega odstavka 679. člena tega 
zakona.«.

62. člen
V 685. členu se v prvem odstavku doda nova 1. točka, 

ki se glasi:
»1. ima določen poslovni naslov v nasprotju z drugim 

odstavkom 30. člena tega zakona;«.
Dosedanja 1. točka, ki postane 2. točka, se spremeni 

tako, da se glasi:
»2. v register ne prijavi podatkov ali ima v registru vpisane 

napačne podatke (prvi odstavek 47. člena);«.
Dosedanja 2. točka, ki postane 3. točka, se spremeni 

tako, da se glasi:
»3. v registru nima vpisanih sprememb podatkov ali pri 

spremembi prijavi napačne podatke ali ni sprejel akta, ki odraža 
zadnje dejansko stanje (prvi odstavek 48. člena);«.

Dosedanje 3. do 26. točka postanejo 4. do 27. točka.

63. člen
V 686. členu se v prvem odstavku za 9. točko doda nova 

10. točka, ki se glasi:
»10. poslovno poročilo ne vsebuje sestavin iz 70. člena 

tega zakona;«.
Dosedanje 10. do 15. točka postanejo 11. do 16. točka.
Za dosedanjo 16. točko, ki postane 17. točka, se dodajo 

nove 18., 19. in 20. točka, ki se glasijo:
»18. ne posreduje informacij za uresničevanje pravic del-

ničarjev iz 1. in 2. točke prvega odstavka 235.c člena tega 
zakona v skladu z drugim do četrtim odstavkom 235.c člena 
tega zakona;

19. hrani osebne podatke o delničarjih družbe, ki jih je 
zbrala za namen iz prvega odstavka 235.d člena tega zakona, 
dlje od 12 mesecev po tem, ko se je seznanila, da oseba ni 
več delničar družbe, razen v primerih iz drugega odstavka 
235.d člena tega zakona (drugi odstavek 235.d člena);

20. informacij za uresničevanje pravic delničarjev ne za-
gotavlja brezplačno (šesti odstavek 235.e člena);«.

Dosedanji 17. in 18. točka postaneta 21. in 22. točka.
Za dosedanjo 19. točko, ki postane 23. točka, se dodata 

novi 24. in 25. točka, ki se glasita:
»24. ne objavi posla s povezanimi strankami v skladu z 

281.d členom tega zakona;
25. potrdila ne zagotovi brez odlašanja (četrti odstavek 

297. člena);«.
Za dosedanjo 20. točko, ki postane 26. točka, se dodata 

novi 27. in 28. točka, ki se glasita:
»27. ne objavi politike prejemkov v skladu s petim odstav-

kom 294.a člena tega zakona;
28. ne zagotovi brezplačnega dostopa do poročila o pre-

jemkih in ga ne objavi v skladu z osmim odstavkom 294.b člena 
tega zakona;«.

Dosedanja 21. točka postane 29. točka.
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Za dosedanjo 22. točko, ki postane 30. točka, se doda 
nova 31. točka, ki se glasi:

»31. potrdila ne zagotovi brez odlašanja (sedmi odstavek 
304. člena);«.

Dosedanje 23. do 26. točka postanejo 32. do 35. točka.

64. člen
Za 687. členom se doda nov 687.a člen, ki se glasi:

»687.a člen
(drugi prekrški tujega podjetja)

(1) Z globo od 2.000 do 10.000 eurov se za prekršek 
kaznuje podružnica tujega podjetja, ki ustreza merilom za 
velike družbe, z globo od 1.000 do 5.000 eurov podružnica 
tujega podjetja, ki ustreza merilom za srednje družbe, z globo 
od 700 do 3.000 eurov podružnica tujega podjetja, ki ustreza 
merilom za majhne družbe, z globo od 300 do 1.000 eurov pa 
podružnica tujega podjetja, ki ustreza merilom za mikro druž-
be, če ne predloži AJPES podatkov iz letnih poročil o svojem 
premoženjskem in finančnem poslovanju ter poslovnem izidu 
v treh mesecih po koncu koledarskega leta (prvi odstavek 
59. člena).

(2) Z globo od 300 do 4.000 eurov se kaznuje tudi od-
govorna oseba podružnice tujega podjetja, ki stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka.«.

65. člen
V 688. členu se v prvem odstavku v 2. točki za besedo 

»leta« doda besedilo »ali ga ne predloži v elektronski obliki«.
Za 4. točko se doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. če na sporočilih, ki jih pošlje posameznemu naslov-

niku, ali sporočilih, ki jih pošilja v okviru obstoječih poslovnih 
stikov, ne navede podatkov v skladu s petim ali šestim odstav-
kom 72. člena;«.

Dosedanje 5. do 7. točka postanejo 6. do 8. točka.

66. člen
689.a člen se spremeni tako, da se glasi:

»689.a člen
(prekršek poslovodstva in izvršnega direktorja)

Z globo od 4.000 do 5.000 eurov se kaznuje za prekršek 
poslovodstvo, prokurist ali izvršni direktor delniške družbe ali 
družbe z omejeno odgovornostjo, ki sklene pravni posel brez 
predpisanega soglasja nadzornega sveta, upravnega odbora 
ali skupščine iz 261., 262., 262.a, 270.a, 281.c, 284.a, 290.a, 
330. in 515.a člena tega zakona.«.

67. člen
V 689.b členu se za napovednim stavkom doda nova 

1. točka, ki se glasi:
»1. podatkov ne prijavi za vpis v register v določenem 

roku v skladu s tretjim odstavkom 47. člena tega zakona;«.
Dosedanji 1. in 2. točka postaneta 2. in 3. točka.
Za dosedanjo 3. točko, ki postane 4. točka, se doda nova 

5. točka, ki se glasi:
»5. ne pripravi poročila o prejemkih v skladu s prvim do 

četrtim odstavkom 294.b člena tega zakona;«.
Dosedanje 4. do 6. točka postanejo 6. do 8. točka.

68. člen
V 689.c členu se v prvem odstavku za 4. točko pika nado-

mesti s podpičjem in doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. nadzorni svet ne pripravi poročila o prejemkih v skladu 

s prvim do četrtim odstavkom 294.b člena tega zakona.«.
V tretjem odstavku se za 3. točko doda nova 4. točka, ki 

se glasi:
»4. ne pripravi poročila o prejemkih v skladu s prvim do 

četrtim odstavkom 294.b člena tega zakona;«.
Dosedanja 4. točka postane 5. točka.

69. člen
V 689.č členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: 

»(prekrški upravnega odbora in izvršnega direktorja)«.
V prvem odstavku se za 3. točko pika nadomesti s podpi-

čjem in doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. upravni odbor ne pripravi poročila o prejemkih v skla-

du s prvim do četrtim odstavkom 294.b člena tega zakona.«.
V tretjem odstavku se za 3. točko pika nadomesti s pod-

pičjem in doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. upravni odbor ne pripravi poročila o prejemkih skladno 

s prvim do četrtim odstavkom 294.b člena tega zakona.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se 

glasi:
»(4) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se kaznuje za prekr-

šek izvršni direktor, če ne pripravi poročila o prejemkih v skladu 
s prvim do četrtim odstavkom 294.b člena tega zakona.«.

70. člen
Za 689.č členom se dodata nova 689.d in 689.e člen, ki 

se glasita:

»689.d člen
(prekrški posrednikov)

(1) Z globo od 6.000 do 30.000 eurov se za prekršek 
kaznuje pravna oseba – posrednik, če:

1. ne posreduje brez odlašanja zahteve za informacije 
o delničarju družbe naslednjemu posredniku v verigi (tretji in 
četrti odstavek 235.b člena);

2. ne posreduje brez odlašanja informacij o delničarju 
družbi (tretji odstavek 235.b člena);

3. ne posreduje brez odlašanja informacij o delničarju 
družbi (četrti odstavek v zvezi s tretjim odstavkom 235.b člena);

4. ne posreduje brez odlašanja informacij za uresniče-
vanje pravic delničarjev iz prvega odstavka 235.c člena tega 
zakona naslednjemu posredniku v verigi ali delničarju (tretji in 
četrti odstavek 235.c člena);

5. delničarju brez odlašanja ne izstavi dokazila (drugi 
odstavek 235.č člena);

6. hrani osebne podatke o delničarjih, ki jih je zbral za 
namen iz prvega odstavka 235.d člena tega zakona, dlje od 
12 mesecev po tem, ko se je seznanil, da oseba ni več delničar 
družbe, razen v primerih iz drugega odstavka 235.d člena tega 
zakona (drugi odstavek 235.d člena);

7. informacij iz 235.b do 235.d člena tega zakona ne 
posreduje v skladu z zahtevami iz izvedbene uredbe Evropske 
komisije, ki določa minimalne zahteve za izvajanje določb 
direktive glede identifikacije delničarjev, posredovanja infor-
macij in olajšanja uveljavljanja pravic delničarjev (prvi odstavek 
235.e člena);

8. krši obveznosti v zvezi z zaračunavanjem nadomestil 
za stroške posredovanja informacij ali navodil (drugi, tretji in 
četrti odstavek 235.e člena);

9. ne objavi nadomestila za stroške v skladu s petim od-
stavkom 235.e člena tega zakona;

10. podatki o nadomestilih niso javno dostopni najmanj 
pet let od dneva objave (peti odstavek 235.e. člena);

11. uresničuje glasovalne pravice za delnice, ki mu ne 
pripadajo, v nasprotju s prvim ali petim odstavkom 309. člena 
tega zakona.

(2) Z globo od 6.000 do 30.000 eurov se za prekršek ka-
znuje pravna oseba – imetnik fiduciarnih računov glede delnic, 
ki mu ne pripadajo, svetovalec za glasovanje ali druga oseba, 
ki uresničuje glasovalno pravico v imenu delničarja na podlagi 
pooblastila kot svojo dejavnost, če uresničuje glasovalne pravi-
ce za delnice, ki mu ne pripadajo, v nasprotju s prvim ali petim 
odstavkom 309. člena tega zakona.

(3) Z globo od 300 do 2.500 eurov se kaznuje tudi od-
govorna oseba pravne osebe posrednika, imetnika fiduciarnih 
računov glede delnic, ki mu ne pripadajo, svetovalca za glaso-
vanje ali druge osebe, ki uresničuje glasovalno pravico v imenu 
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delničarja na podlagi pooblastila kot svojo dejavnost, ki stori 
prekršek iz prvega ali drugega odstavka tega člena.

689.e člen
(prekrški institucionalnih vlagateljev, upravljavcev premoženja 

in svetovalcev za glasovanje)
(1) Z globo od 6.000 do 30.000 eurov se za prekršek 

kaznuje pravna oseba – institucionalni vlagatelj, če:
1. politika sodelovanja ne vsebuje opisa iz 1. do 6. točke 

drugega odstavka 317.b člena tega zakona;
2. poročilo o izvajanju politike sodelovanja ne vsebuje se-

stavin iz tretjega in četrtega odstavka 317.b člena tega zakona;
3. ne objavi politike sodelovanja ali poročila o izvajanju 

politike sodelovanja in glasovanju ali pojasnila, zakaj ne iz-
polnjuje ene ali več obveznosti, v skladu s petim odstavkom 
317.b člena tega zakona;

4. ne objavi informacij iz prvega in drugega odstavka 
317.c člena tega zakona v skladu s tretjim ali četrtim odstavkom 
317.c člena tega zakona.

(2) Z globo od 6.000 do 30.000 eurov se za prekršek ka-
znuje pravna oseba – upravljavec premoženja, če:

1. politika sodelovanja ne vsebuje opisa iz 1. do 6. točke 
drugega odstavka 317.b člena tega zakona;

2. poročilo o izvajanju politike sodelovanja ne vsebuje se-
stavin iz tretjega in četrtega odstavka 317.b člena tega zakona;

3. ne objavi politike sodelovanja ali poročila o izvajanju 
politike sodelovanja in glasovanju ali pojasnila, zakaj ne iz-
polnjuje ene ali več obveznosti, v skladu s petim odstavkom 
317.b člena tega zakona;

4. ne poroča institucionalnim vlagateljem v skladu s petim 
ali šestim odstavkom 317.c člena tega zakona.

(3) Z globo od 6.000 do 30.000 eurov se za prekršek ka-
znuje pravna oseba – svetovalec za glasovanje, če:

1. ne razkrije informacij iz prvega ali drugega odstav-
ka 317.č člena tega zakona v skladu s tretjim odstavkom 
317.č člena tega zakona;

2. ne obvesti brez odlašanja stranke o nasprotju inte-
resov ali poslovnem razmerju ali ukrepih za odpravo, zmanj-
šanje ali obvladovanje nasprotja interesov (četrti odstavek 
317.č člena).

(4) Z globo od 300 do 2.500 eurov se kaznuje tudi odgo-
vorna oseba pravne osebe institucionalnega vlagatelja, upra-
vljavca premoženja ali svetovalca za glasovanje, ki stori pre-
kršek iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena.«.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

71. člen
(začetek uporabe posameznih določb tega zakona)
(1) Določbi spremenjene 2. in 3. točke prvega odstavka 

10.a člena zakona se začneta uporabljati 12 mesecev od dneva 
uveljavitve tega zakona. Določba 6. točke prvega odstavka 
10.a člena zakona se začne uporabljati šest mesecev od dne-
va uveljavitve tega zakona. Do začetka uporabe spremenjene 
2. in 3. točke prvega odstavka 10.a člena zakona se uporabljajo 
določbe 2. in 3. točke prvega odstavka 10.a člena zakona, ki so 
veljale do uveljavitve tega zakona.

(2) Določba tretjega odstavka spremenjenega 281.a člena 
zakona se začne uporabljati tri leta po uveljavitvi tega zakona.

(3) Določbe novega drugega odstavka 514. člena in prve-
ga odstavka novega 514.a člena zakona se začnejo uporabljati 
tri mesece po uveljavitvi tega zakona.

(4) Določbe novega 235.a do 235.e člena, novega dru-
gega stavka tretjega odstavka in spremenjenega četrtega od-
stavka 297. člena ter novega 294.a, 294.b člena, sedmega 
odstavka 304. člena in 7. odseka 5. pododdelka 5. oddelka 
Četrtega poglavja III. dela zakona, se začnejo uporabljati šest 
mesecev po uveljavitvi tega zakona.

72. člen
(obveznost uskladitve s tem zakonom)

Vse družbe v roku enega leta od uveljavitve tega zakona 
uskladijo podatke v registru v skladu z določbo dopolnjenega 
prvega odstavka 47. člena zakona.

73. člen
(začetek veljavnosti)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 310-01/20-3/21
Ljubljana, dne 27. januarja 2021
EPA 1459-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

414. Zakon o spremembi Zakona o zaposlitveni 
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov 
(ZZRZI-E)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona  

o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 
invalidov (ZZRZI-E)

Razglašam Zakon o spremembi Zakona o zaposlitveni re-
habilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-E), ki ga je sprejel 
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. januarja 2021.

Št. 003-02-1/2021-5
Ljubljana, dne 4. februarja 2021

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O ZAPOSLITVENI 

REHABILITACIJI IN ZAPOSLOVANJU INVALIDOV 
(ZZRZI-E)

1. člen
V Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju in-

validov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
87/11, 96/12 – ZPIZ-2 in 98/14) se 17. člen spremeni tako, da 
se glasi:

»17. člen
(prejemki iz naslova zaposlitvene rehabilitacije)

(1) Invalid, ki mu je priznana pravica do zaposlitvene re-
habilitacije, ima pravico do denarnih prejemkov glede na vrsto, 
obseg in čas trajanja storitev, in sicer:

– plačila stroškov javnega prevoza za invalida in njego-
vega spremljevalca oziroma spremljevalko (v nadaljnjem bese-
dilu: spremljevalec) v primeru, da ga potrebuje, če je invalidu 
priznana pravica do storitev iz prve, druge, tretje, četrte, pete, 
šeste in desete alinee 15. člena tega zakona,
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– plačila stroškov za prehrano v višini nadomestila za 
prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju, če je 
invalidu priznana pravica do storitev iz desete alinee 15. člena 
tega zakona,

– plačila stroškov bivanja v višini največ 20 % minimalne 
plače mesečno, če se storitve zaposlitvene rehabilitacije izva-
jajo več dni zaporedoma in če je otežen vsakodnevni prihod 
invalida k izvajalcu zaposlitvene rehabilitacije,

– denarnega prejemka za čas trajanja zaposlitvene reha-
bilitacije v višini 54 % minimalne plače mesečno, če se storitve 
zaposlitvene rehabilitacije izvajajo v obsegu od 60 do vključno 
128 ur mesečno oziroma v višini 65 % minimalne plače meseč-
no, če se storitve zaposlitvene rehabilitacije izvajajo v obsegu 
najmanj 129 ur mesečno. Do denarnega prejemka za čas 
trajanja zaposlitvene rehabilitacije je upravičen tudi invalid, ki 
prejema denarno nadomestilo ali denarno pomoč po predpisih 
iz naslova pravic brezposelnih oseb ali denarno nadomestilo 
po predpisih iz naslova invalidskega zavarovanja. Če bi vsota 
vseh prejemkov iz navedenih naslovov presegla višino odstotka 
minimalne plače, določene za posamezen obseg storitev za-
poslitvene rehabilitacije, je invalid, ki je vključen v zaposlitveno 
rehabilitacijo upravičen le do ustreznega dela razlike denarne-
ga prejemka iz naslova zaposlitvene rehabilitacije.

(2) O pravicah iz prejšnjega odstavka odloča Zavod.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen
Osebam, ki so ob uveljavitvi tega zakona vključene v sto-

ritev izvajanja zaposlitvene rehabilitacije, Zavod po uradni dol-
žnosti uskladi obseg in trajanje pravice do denarnih prejemkov 
iz naslova zaposlitvene rehabilitacije v skladu s tem zakonom, 
najpozneje v 30 dneh od začetka veljavnosti tega zakona.

3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 101-04/20-3/21
Ljubljana, dne 27. januarja 2021
EPA 1473-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

MINISTRSTVA
415. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o plačevanju in razporejanju 
obveznih dajatev in drugih javnofinančnih 
prihodkov

Na podlagi sedmega odstavka 23. člena Zakona o opra-
vljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list 
RS, št. 77/16 in 47/19) minister za finance izdaja

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev  
in drugih javnofinančnih prihodkov

1. člen
V Pravilniku o plačevanju in razporejanju obveznih daja-

tev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 21/18 

in 56/18) se v 7. členu četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek 
spremenijo tako, da se glasijo:

»(4) Kadar je obvezna dajatev plačana ali razporejena na 
predpisane vplačilne podračune, UJP na podlagi oznak na od 
šestem do osmem mestu številke vplačilnega podračuna, kot 
so določene v tretjem odstavku 5. člena tega pravilnika, izdela 
in izvrši plačilne naloge v breme vplačilnih podračunov ter v 
dobro podračunov prejemnikov.

(5) Kadar je obvezna dajatev plačana na predpisan pre-
hodni davčni ali prehodni carinski podračun, UJP izdela in izvrši 
plačilni nalog v breme prehodnega davčnega ali prehodnega 
carinskega podračuna in v dobro podračuna prejemnika. FURS 
za plačila na prehodni davčni podračun prejemniku zagotovi 
razčlenitev vseh prilivov po podkontih prihodkov posamezne 
vrste obvezne dajatve in jo pošlje UJP prvi naslednji delovni 
dan, razen če je s tem pravilnikom določeno drugače. Za pla-
čila na prehodni carinski podračun UJP za prejemnike pripravi 
razčlenitev prilivov po podkontih prihodkov posamezne vrste 
obvezne dajatve prvi naslednji delovni dan.

(6) Obvezne dajatve, ki pripadajo več prejemnikom in 
so bile plačane na zbirne prehodne podračune z oznako 844, 
UJP razporedi v predpisanih deležih v breme teh podračunov 
in v dobro ustreznih vplačilnih oziroma prehodnih davčnih ali 
prehodnih carinskih podračunov tako, da izdela in izvrši plačil-
ne naloge. UJP razporedi predpisane deleže neposredno na 
podračune prejemnikov le, kadar je tako določeno s posebnim 
predpisom.

(7) Občinske samoprispevke, plačane na podračune z 
oznako 842, UJP razporedi tako, da izdela in izvrši plačilne 
naloge v breme podračunov z oznako 842 in v dobro podraču-
nov prejemnikov.

(8) Nadzorniki, ki imajo pri UJP odprte prehodne podra-
čune z oznakama 845 ali 846, razporedijo obvezne dajatve 
plačane na te podračune tako, da izdelajo plačilne naloge v 
breme teh podračunov in v dobro ustreznih vplačilnih, zbirnih 
prehodnih, prehodnih davčnih ali prehodnih carinskih pod-
računov ter jih predložijo UJP, da jih izvrši. Nadzorniki lahko 
pooblastijo UJP za razporeditev sredstev s svojih prehodnih 
podračunov. V ta namen mu sporočijo podračune, na katere 
se sredstva razporejajo, in njihove deleže oziroma ključ raz-
poreditve. Nadzorniki, ki med letom sami razporejajo sredstva, 
pooblastijo UJP, da po zaključku medbančnega plačilnega pro-
meta razporedi morebitni ostanek sredstev z njihovih prehodnih 
podračunov. V pooblastilu navedejo podračune, na katere se 
sredstva razporedijo, njihove deleže ter podatke o referenci 
plačnika in prejemnika.«.

Za devetim odstavkom se dodata novi deseti in enajsti 
odstavek, ki se glasita:

»(10) UJP praviloma isti dan izvrši razporeditev sredstev 
v breme vplačilnih, prehodnih davčnih in prehodnih carinskih 
podračunov. Za dajatve, ki so bile plačane v dobro zbirnih 
prehodnih podračunov z oznako 844 in v dobro prehodnih po-
dračunov z oznako 845, UJP in nadzorniki izvršijo razporeditev 
sredstev najpozneje naslednji delovni dan. Ne glede na prejšnji 
stavek FURS razporedi obvezno dajatev, ki je bila plačana z 
nepopolno ali napačno referenco, na prehodne podračune z 
oznakama 845 in 846, ko lahko določi blagajno javnega financi-
ranja, za račun katere pobira plačano obvezno dajatev, oziroma 
nadzornika, ki je obvezno dajatev poslal v davčno izvršbo. Na 
zadnji dan v letu se razporedijo vsa sredstva s podračunov 
JFP razen:

– sredstev s prehodnih podračunov z oznakama 845 in 
846 FURS, ki sredstva sam razporeja različnim blagajnam jav-
nega financiranja, in jih FURS razporedi prejemnikom prva dva 
delovna dneva v letu, ki sledi letu, v katerem so bila sredstva 
plačana, ter

– sredstev iz naslova takojšnjih plačil, ki jih UJP razpore-
ja na podračune različnih EZR ali na račune izven EZR in jih 
prejme po zaključku urnika za posredovanje zadnjih odlivov na 
Banko Slovenije, UJP razporedi prejemnikom prvi delovni dan v 
letu, ki sledi letu, v katerem so bila sredstva plačana.
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(11) Prejemniki evidentirajo sredstva razporejenih plačil iz 
prve alineje prejšnjega odstavka kot prihodke leta, v katerem so 
bila sredstva plačana na podračune z oznakama 845 in 846.«.

Dosedanji deseti do dvanajsti odstavek postanejo dvanaj-
sti do štirinajsti odstavek.

2. člen
V 14. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) UJP poročilo o razčlenitvi obveznih dajatev iz dru-

gega in tretjega odstavka tega člena pošlje prejemnikom in 
Ministrstvu za finance.«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-68/2021
Ljubljana, dne 3. februarja 2021
EVA 2021-1611-0006

Mag. Andrej Šircelj
minister 

za finance

OBČINE
SLOVENSKE KONJICE

416. Odlok o javnem redu in miru

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. in 17. čle-
na Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 
– odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – 
ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Slo-
venske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 
69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 16. redni 
seji dne 28. 1. 2021 sprejel

O D L O K
o javnem redu in miru

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom so predpisani ukrepi za vzdrževanje jav-

nega reda in miru, zdravja, čistoče, zunanjega videza naselij in 
zelenih površin, ukrepi za varstvo ljudi in njihovega premoženja 
ter obveznosti skrbnikov živali v Občini Slovenske Konjice (v 
nadaljevanju občina).

2. člen
Občani ter druge fizične in pravne osebe, ki se nahajajo 

na območju občine, so dolžne ravnati tako, da ne motijo, vzne-
mirjajo ali ovirajo drugih oseb pri delu, razvedrilu ali počitku, da 
ne ogrožajo njihovega zdravja ali premoženja, da spoštujejo 
javni red, da skrbijo za urejenost svojega kraja ali naselja, da 
ne opuščajo ravnanj, ki so po tem odloku obvezna oziroma ne 
opravljajo dejanj, ki so po tem odloku prepovedana.

3. člen
Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji 

pomen:
– javne površine so javne prometne površine (npr. ce-

ste, parkirišča, kolesarske steze, avtobusna postajališča, ulice, 
pločniki in trgi), javne zelene površine (npr. parki, drevoredi, 
cvetlični nasadi, otroška in športna igrišča) in pokopališča, ki 
so javno dobro ali v lasti občine, krajevne skupnosti oziroma v 
njunem upravljanju in jih lahko vsakdo uporablja na način, do-
ločen s predpisi oziroma je njihova uporaba omejena izključno 
zaradi varovanja javnega dobra samega;

– zasebne površine so zemljišča v zasebni lasti fizičnih 
ali pravnih oseb;

– upravljavec je subjekt, ki ga za upravljanje določi lastnik. 
V primeru, da lastnik upravljavca ne določi, se šteje za upra-
vljavca lastnik sam.

II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU

4. člen
Prepovedana so vsa ravnanja, s katerimi se v primerih, 

navedenih v odloku, na nedovoljen način motita javni red in 
mir ali se z njimi vznemirja občane in druge prebivalce pri delu, 
počitku in razvedrilu.

5. člen
Zaradi varovanja javnega reda in miru je prepovedano:
1. kopati živali na javnih kopališčih;
2. prati vozila na javnih površinah;
3. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben 

način porabljati vodo iz vodovodnega omrežja v času, ko je 
trošenje v te namene omejeno;

III. VARSTVO LJUDI IN PREMOŽENJA

6. člen
Prepovedana so ravnanja, opustitve in dopustitve, s ka-

terimi se ogroža ali poškoduje premoženje občine, krajevne 
skupnosti ali premoženje javnega dobra.

7. člen
Zaradi ogrožanja varnosti ljudi in premoženja je prepo-

vedano:
1. saditi ali gojiti rastline v koridorjih komunalnih vodov ali 

v taki bližini javnih površin ali zgradb tako, da rastline s kore-
ninskim sistemom ali krošnjami škodujejo komunalnim vodom 
ali povzročajo škodo na javni površini ali zgradbi;

2. v bivalnem okolju kuriti na prostem travo, listje in drugi 
zeleni vrtni odpad, motiti okolico z dimom in s tem tudi povzro-
čati nevarnost požarov;

3. opremljati ograje ob javnih površinah z bodečo žico in 
drugimi nevarnimi predmeti, imeti ob javnih površinah nasip, 
ograjo, živo mejo ali druge rastline in predmete tako, da kvarijo 
zunanji videz kraja;

4. metati kamenje ali druge predmete, zaradi česar je 
lahko ogrožena varnost ljudi in premoženja;

5. pljuvati, metati žvečilne gumije, cigaretne in druge ogor-
ke, steklenice, plastenke in druge odpadke na javne površine.

IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE

8. člen
Zaradi varstva zdravja in čistoče je prepovedano:
1. voditi živali, razen službenih psov, psov vodičev slepih 

in psov pomočnikov invalidov na otroška in športna igrišča; 
na zelenice v neposredni bližini vzgojno varstvenih, šolskih, 
zdravstvenih in kulturnih ustanov; na pokopališča; v prostore, 
objekte in na površine, ki so označene z oznakami, ki prepo-
vedujejo vodenje živali;



Stran 1228 / Št. 18 / 9. 2. 2021 Uradni list Republike Slovenije

2. metati v kanalizacijske naprave predmete;
3. na športnih igriščih, avtobusnih postajah, v drugih jav-

nih prostorih in na površinah zanemarjati red in čistočo tako, 
da se s tem kvari videz, moti okolica ali ogroža zdravje ljudi;

4. prazniti vsebino kemičnih in ostalih vrst stranišč avto-
domov in avtomobilskih prikolic na javne površine ali v naravno 
okolje;

5. opustiti dolžnost takojšnje odstranitve iztrebkov hišnih 
živali z javnih površin;

6. trositi ali razdeljevati reklamni material ali ga zatikati ali 
lepiti na avtomobile;

7. hraniti prostoživeče živali na javnih površinah (npr. 
ptice, mačke ipd.).

V. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA NASELIJ  
IN ZELENIH POVRŠIN

9. člen
(1) Zaradi varstva zunanjega videza naselij in zelenih 

površin je prepovedano lomiti drevje, grmičevje in trgati cvetje 
na javnih površinah ter hoditi ali voziti v naseljenih krajih izven 
poti (npr. po zelenicah, cvetličnih gredah ipd.).

(2) Pristojni občinski upravni organ lahko za določen čas 
dovoli bivanje oziroma taborjenje na javnih površinah, ki za ta 
namen niso določene.

(3) Na javnih parkirnih površinah je prepovedano parki-
ranje avtobusov ter tovornih in priklopnih vozil, razen na tistih 
javnih parkirnih površinah, ki so določene za parkiranje teh 
vozil in so označene s predpisano prometno signalizacijo. 
Pristojni organ lahko izjemoma z odločbo dovoli in določi po-
goje za ustavljanje in parkiranje tovornih vozil, priklopnikov in 
avtobusov na drugih površinah izven lokacij urejenih parkirišč, 
če je to nujno za nemoteno opravljanje njihove dejavnosti in če 
to ne ovira drugih udeležencev v prometu.

(4) Na javnih parkirnih površinah, če to ni posebej ozna-
čeno in za ta namen posebej urejeno, ni dovoljeno parkiranje 
bivalnih vozil in bivalnih priklopnikov (počitniških prikolic in 
avtodomov) z namenom bivanja ali uporabe za drug namen. 
Pristojni organ lahko izjemoma z odločbo dovoli parkiranje 
bivalnih vozil in bivalnih priklopnikov, če je to nujno za potrebe 
opravljanja določene dejavnosti uporabnika.

10. člen
Po končanih delih na javnih površinah je treba vzpostaviti 

prvotno stanje.

11. člen
(1) Lastniki, najemniki ali uporabniki stanovanjskih, po-

slovnih ali drugih zgradb so dolžni na objektu in pripadajočem 
zemljišču poskrbeti, da so ta zemljišča redno vzdrževana in 
urejena, tako, da so v sezoni rasti trave pokošena najmanj en-
krat mesečno. Žive meje, okrasno grmičevje in podobne rastli-
ne morajo biti obrezane enkrat letno. Za zunanje dele objektov 
(pročelja, balkoni, vrata, okna in podobno), še posebej tistih ob 
javnih površinah, so dolžni poskrbeti, da so redno vzdrževani, 
tako, da kvarno ne vplivajo na podobo naselja in krajine.

(2) Lastniki, najemniki ali uporabniki nezazidanih stavbnih 
zemljišč so dolžni poskrbeti, da so ta zemljišča vzdrževana 
in urejena tako, da so v sezoni rasti trave pokošena najmanj 
enkrat mesečno. Žive meje, okrasno grmičevje in podobne 
rastline morajo biti obrezane enkrat letno.

(3) Lastniki, najemniki ali uporabniki zemljišč, na katerih 
je deponiran ali odložen gradbeni ter drug material, so dolžni 
skrbeti, da ne kvarijo videza okolice. Material je potrebno zakriti 
s postavitvijo ograje ali s posaditvijo žive meje. Če ograje zaradi 
posega v varovalni pas gospodarske javne infrastrukture ni 
možno postaviti, je potrebno material odstraniti.

12. člen
Lastniki in upravljavci lokalov so dolžni za svoje stranke 

pred lokalom namestiti ustrezno število stojal za kolesa ali 

na kakršenkoli drug način omogočiti odlaganje koles in sicer 
tako, da s tem ne bodo ovirali prometa in pešcev, povzročali 
škode na zgradbah, hkrati pa ne bodo kvarili videza kraja, kot 
je predpisan.

13. člen
(1) Izložbena okna morajo biti čista, urejena in redno vzdr-

ževana ter skladna s spomeniško varstvenimi zahtevami, kjer 
je to s predpisi določeno. Izložbena okna ne smejo biti zakrita, 
razen v času urejanja.

(2) Reklamni in javni napisi morajo biti oblikovani in vzdr-
ževani skladno s prostorskimi predpisi oziroma akti ter ne 
smejo ovirati dostopa.

(3) Označbe firm gospodarskih subjektov morajo biti 
usklajene z veljavnimi predpisi, redno vzdrževane ter posta-
vljene tako, da ne ovirajo dostopa.

VI. OBVEZNOSTI SKRBNIKOV ŽIVALI

14. člen
Skrbnik živali je dolžan za živaljo počistiti iztrebke. Vsak 

skrbnik živali je v urbanem okolju dolžan upoštevati in upora-
bljati označene koše, ki so namenjeni iztrebkom oziroma koše, 
ki so namenjeni mešanim komunalnim odpadkom.

15. člen
Lastniki, najemniki ali uporabniki objektov ali ograjenih 

zemljišč so dolžni na vhodu v objekt ali ograjeno zemljišče 
prisotnost psa označiti z opozorilnim znakom. Privezan pes se 
sme približati javni poti na največ tri metre, merjeno od skraj-
nega roba cestišča, kadar prostor ni ograjen. Ob varnih šolskih 
poteh pa morajo biti psi v ograjenem prostoru.

VII. NADZOR

16. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pooblaščene 

uradne osebe Medobčinskega inšpektorata in redarstva, kate-
rega soustanoviteljica je Občina Slovenske Konjice.

VIII. GLOBE

17. člen
(1) Z globo 40 EUR se kaznuje posameznik, ki krši do-

ločbe:
– 5. člena,
– 4. in 5. točke 7. člena,
– 4., 5. in 6. točke 8. člena,
– 10. člena,
– 13. člena,
– 14. člena,
– 15. člena.
(2) Z globo 200 EUR se za prekrške kaznuje pravna ose-

ba, samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami prejšnjega odstav-
ka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 100 EUR.

18. člen
(1) Z globo 80 EUR se kaznuje posameznik, ki krši do-

ločbe:
– 1. in 2. točke 7. člena,
– 1., 3. in 7. točke 8. člena,
– 9. člena,
– 11. člena,
– 12. člena.
(2) Z globo 350 EUR se za prekrške kaznuje pravna 

oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki sa-
mostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami 
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prejšnjega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa 
z globo 200 EUR.

19. člen
(1) Z globo 170 EUR se kaznuje posameznik, ki krši 

določbe:
– 3. točke 7. člena,
– 2. točke 8. člena.
(2) Z globo 600 EUR se za prekrške kaznuje pravna 

oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določba-
ma prejšnjega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba 
pa z globo 300 EUR.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

javnem redu in miru (Uradni list RS, št. 112/09).

21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0001/2021
Slovenske Konjice, dne 28. januarja 2021

Župan
Občine Slovenske Konjice

Darko Ratajc

417. Odlok o oglaševanju in plakatiranju

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 8. člena Za-
kona o volilni in referendumski (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 
– ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13), 3. in 17. člena 
Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečišče-
no besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 
32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE 
in 5/21 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Ko-
njice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je 
Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 16. redni seji dne 
28. 1. 2021 sprejel

O D L O K
o oglaševanju in plakatiranju

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) Ta odlok določa pogoje in način oglaševanja in plaka-

tiranja na območju Občine Slovenske Konjice.
(2) Najem stvarnega premoženja v lasti Občine Slovenske 

Konjice za namen oglaševanja in plakatiranja se izvaja skladno 
z veljavno zakonodajo, ki ureja najemanje stvarnega premože-
nja v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti.

(3) Splošni pogoji umeščanja objektov za oglaševanje v 
prostor ter druga vprašanja, vezana na prostorsko ureditev in 
umeščenost objektov za oglaševanje, se urejajo z občinskim 
prostorskim načrtom ter drugimi prostorskimi izvedbenimi akti.

(4) V primeru, da se zemljišče, na katerem naj bi bil posta-
vljen objekt za oglaševanje, nahaja v območju, ki je s posebni-

mi predpisi opredeljeno kot varovalni pas objekta gospodarske 
javne infrastrukture, ali v območju, ki je s posebnimi predpisi 
opredeljeno kot varovano območje, mora investitor pred pri-
dobitvijo dovoljenja po tem odloku pridobiti mnenja oziroma 
soglasja pristojnih organov.

2. člen
(1) Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
– objekti za oglaševanje so objekti, na katerih oziroma 

s katerimi je možno oglaševati; delijo se na stalne in začasne 
objekte za oglaševanje;

– oglaševanje je celota opravil v zvezi z upravljanjem z 
objekti za oglaševanje, ki vključuje tudi njihovo postavitev in 
vzdrževanje;

– plakatiranje je namestitev in odstranitev oglaševalskega 
predmeta na oziroma z objekta za oglaševanje;

– oglaševalski predmeti so plakati in drugi predmeti z 
značajem reklame, obvestila ali informacije, ki se nameščajo 
na objekte za oglaševanje;

– oglaševalec je fizična ali pravna oseba, ki naroča stori-
tve oglaševanja in plakatiranja oziroma izvaja oglaševanje kot 
gospodarsko dejavnost.

(2) Javna mesta so za potrebe izvajanja tega odloka 
definirana kot:

– javne površine, katerih raba je pod enakimi pogoji na-
menjena vsem, kot so javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, 
parkirišče, park, zelenica, rekreacijska površina in podobna 
površina oziroma površine, ki so opredeljene z zakonodajo 
s področja graditve objektov in predpisi s področja urejanja 
prostora;

– objekti v javni rabi s pripadajočimi zemljišči, v skladu 
z veljavno zakonodajo, ki ureja področje graditve objektov in 
prostorskega urejanja;

– javne površine v varovalnem pasu linijskih objektov, ki 
jih ureja veljavna zakonodaja s področja cest in železnic.

3. člen
(1) Oglaševanje in plakatiranje se izvaja kot:
– gospodarska dejavnost na stalnih ali začasnih objektih 

za oglaševanje;
– oglaševanje in plakatiranje za lastne potrebe;
– plakatiranje za potrebe volilne in referendumske kam-

panje.
(2) Oglaševanje kot gospodarsko dejavnost lahko opra-

vljajo le gospodarske družbe in samostojni podjetniki posame-
zniki, ki so registrirani za to.

4. člen
(1) Oglaševanje in plakatiranje na stalnih objektih za 

oglaševanje, ki se nahajajo na javnih mestih, na katerih ima 
Občina Slovenske Konjice lastninsko, stvarno ali drugo pravi-
co, ter plakatiranje na začasnih objektih za potrebe volilne in 
referendumske kampanje se znotraj območja občine izvaja kot 
dejavnost JKP d.o.o. Slovenske Konjice.

(2) Izvajalec oglaševanja in plakatiranja na objektih za 
oglaševanje (v nadaljevanju: izvajalec) iz prejšnjega odstav-
ka je družba JKP d.o.o. Slovenske Konjice, matična številka: 
5068126000, s sedežem na naslovu Celjska cesta 3, 3210 Slo-
venske Konjice.

(3) Za oglaševanje na objektih iz prvega odstavka tega 
člena oglaševalec vlogo odda Občini Slovenske Konjice. Pri-
stojni organ občinske uprave Občine Slovenske Konjice ogla-
ševalcu izda odločbo o obveznosti plačila in odmeri občinske 
takse, skladno z določbami predpisa, ki ureja občinske takse. 
Stroške plakatiranja oglaševalcu na podlagi izdane odločbe 
zaračuna izvajalec.

5. člen
Objekt za oglaševanje na javnih mestih, na katerih ima 

Občina Slovenske Konjice lastninsko, stvarno ali drugo pravico, 
se lahko postavi na predlog Občine Slovenske Konjice, izvajal-
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ca, krajevne skupnosti ali oglaševalca. Za postavitev objekta 
za oglaševanje na javnem mestu, je potrebno oddati Občini 
Slovenske Konjice vlogo s priloženim elaboratom, s katerim se 
dokazuje izpolnjevanje določb tega odloka ter sprejetih pravnih 
aktov na področju prostorskega urejanja.

6. člen
(1) Oglaševanje in plakatiranje na objektih za oglaše-

vanje, ki se nahajajo na zemljiščih in objektih, ki niso javna 
mesta in na katerih Občina Slovenske Konjice nima lastninske, 
stvarne ali druge pravice, se izvaja ob predhodnem dovoljenju 
Občine Slovenske Konjice pod pogoji iz tega odloka in pogo-
jem, da je na predvidenih lokacijah možno postavljati objekte 
za oglaševanje v skladu s sprejetimi prostorskimi akti. Ogla-
ševalec pred postavitvijo objekta za oglaševanje odda Občini 
Slovenske Konjice vlogo s priloženim elaboratom, s katerim 
dokazuje izpolnjevanje določb tega odloka ter sprejetih pravnih 
aktov na področju prostorskega urejanja.

(2) Elaborat za postavitev objekta za oglaševanje mora 
vsebovati:

– navedbo lokacije za posamezno vrsto objekta za ogla-
ševanje;

– podatke o oglaševalcu (dokazilo o registraciji, ki mora 
zajemati tudi dejavnost oglaševanja, razen če gre za oglaše-
vanje v lastne namene);

– tehnične podatke o objektu za oglaševanje (načrt, pre-
dlog izvedbe z navedbo gabaritov in finalnih obdelav, tehnične 
karakteristike, varnost ipd.);

– kopijo katastrskega načrta z vrisano skico prostorske 
umestitve objekta za oglaševanje;

– soglasje lastnika nepremičnine;
– lokacijsko informacijo oziroma gradbeno dovoljenje;
– v primeru postavitve osvetljenih in svetlobnih ter LED 

objektov za oglaševanje je potrebno priložiti pisno overjeno 
soglasje lastnikov sosednjih zemljišč;

– druga dokazila, ki so predvidena z obrazcem pristojnega 
organa in katerih namen je dokazovanje izpolnjevanja pogojev 
iz tega odloka.

7. člen
Določbe tega odloka se ne nanašajo:
– na uradne napise in označbe poslovnih prostorov usta-

nov in podjetij, ki so nameščene na zgradbah ali njihovem 
pripadajočem zemljišču;

– na označbe gradbišč in informacijske table o projektih, 
sofinanciranih iz evropskih in drugih strukturnih skladov;

– na turistično in drugo obvestilno signalizacijo na javnih 
in nekategoriziranih cestah, ki se uporablja za javni cestni pro-
met, in je sestavni del prometne signalizacije.

8. člen
Oglaševanje in plakatiranje se mora izvajati v skladu s 

sprejetimi moralnimi in družbenimi normami ter ob upoštevanju 
vsakokratno veljavnega kodeksa Slovenske oglaševalske zbor-
nice. Objektov za oglaševanje in oglaševalskih predmetov, ki bi 
bili s svojo vsebino in sporočilom v očitnem nasprotju z interesi 
varstva javnega reda in miru, ni dovoljeno nameščati.

II. OBJEKTI ZA OGLAŠEVANJE

9. člen
(1) Stalni objekti za oglaševanje so:
– ploskovni objekti – jumbo panoji (oglasne površine di-

menzije 300 cm x 400 cm oziroma 504 cm x 238 cm);
– plakatne table (oglasne površine do 10 m²);
– okrogli betonski stebri in drugi volumski objekti;
– obešanke na drogovih javne razsvetljave (oglasne po-

vršine dimenzije 110 cm x 170 cm);
– svetlobne table in vitrine (oglasne površine do 4 m²);
– LED zasloni (oglasne površine do 15 m²);

– svetlobni napisi;
– drogovi za čezcestne transparente;
– zastave (le za oglaševanje za lastne potrebe);
– drugi podobni stalni objekti.
(2) Začasni objekti za oglaševanje so:
– prenosljivi A panoji (oglasne površine do 2 m²);
– panoji in naprave za oglaševanje na vozilih ter slikovno 

ali pisno obdelana vozila (le za oglaševanje za lastne potrebe);
– površine gradbenih odrov oziroma gradbiščnih ograj;
– drugi podobni premični objekti in naprave.

10. člen
(1) Objekti za oglaševanje morajo izpolnjevati naslednje 

pogoje:
– oblikovani morajo biti enotno za območje iste oglaševal-

ske cone (tj. celotno vidno polje zaključene prostorske enote);
– oblikovno morajo biti usklajeni z drugimi elementi ulič-

nega prostora in urbane opreme;
– nosilne konstrukcije stalnih objektov za oglaševanje 

ne smejo biti niti lesene, niti podprte, morajo biti izdelane iz 
drugih trajnih materialov, s pozitivnimi atesti oziroma v skladu 
s predpisi;

– na njih mora biti vidna oznaka firme izvajalca oziroma 
oglaševalca;

– postavljeni morajo biti tako, da so v istem vidnem polju 
horizontalno poravnani oziroma sorazmerno usklajeni z oko-
ljem, v katerega so umeščeni;

– postavljeni morajo biti na razdalji najmanj 40 m, tako, da 
ne povzročajo sporočilne zasičenosti posameznih ambientov 
ali območij;

– morajo biti tehnično neoporečni in varni, kar izvajalec 
oziroma oglaševalec dokaže z izvedbeno tehnično dokumen-
tacijo;

– kadar so objekti za oglaševanje osvetljeni z lastnim 
virom, moč osvetlitve ne sme presegati moči svetlobe javne 
razsvetljave;

– na posameznem objektu za oglaševanje se lahko na-
mesti samo en oglaševalski predmet;

– samostoječo tablo in vitrino je dovoljeno postaviti samo 
če se šteje, da je objekt, kot celota dan na trg kot proizvod, pri 
čemer proizvajalec varnost zagotovi v skladu s predpisom, ki 
ureja splošno varnost proizvodov, in je iz tehnične dokumen-
tacije proizvoda razvidno, da so za predvideni namen uporabe 
izpolnjene zahteve gradbenotehničnih predpisov.

(2) Postavljeni objekti za oglaševanje morajo zagotavljati:
– varen in nemoten promet vseh udeležencev cestnega 

prometa;
– nemoten dostop lastnikom in uporabnikom zemljišč;
– nemoten dostop do komunalnih objektov in naprav;
– nemoteno vzdrževanje ceste in komunalnih vodov.

11. člen
(1) Za vse objekte za oglaševanje velja, da morajo biti po-

stavljeni skladno s predpisi prostorske in prometne zakonodaje 
in velja, da ne smejo:

– biti postavljeni, če predlagana postavitev ni predvidena 
v veljavnem prostorskem aktu;

– biti postavljeni drugače kot pravokotno na os glavne 
prometne smeri ceste;

– biti postavljeni ob regionalni cesti na oddaljenosti manj 
kot 100 m pred oziroma 50 m za kanaliziranim križiščem;

– biti postavljeni ob občinski cesti na oddaljenosti manj kot 
50 m pred oziroma 25 m za kanaliziranim križiščem;

– biti postavljeni na oddaljenosti manj kot 4 m od zuna-
njega roba vozišča oziroma 2 m od roba pločnika ali več za 
zagotovitev preglednih polj;

– zakrivati prometne signalizacije (vzdolžni odmik od ob-
stoječe prometne signalizacije mora biti najmanj 15 m);

– biti postavljeni na cestni parceli;
– biti nameščeni na pomožnih objektih, ograjah, strehah, 

pokopališčih, avtobusnih postajališčih, drevesih, smetnjakih, 
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kozolcih, skednjih, hlevih in na podobnih gospodarskih objektih, 
v drevoredih, na stanovanjskih objektih;

– biti nameščeni na zunanji strani konstrukcij in ograj 
podvozov, nadvozov, mostov;

– biti nameščeni na likovno kvalitetno oblikovanih fasadah 
objektov;

– biti nameščeni v skupni površini več kot 1/2 fasade 
objekta;

– vizualno preglasiti ambienta oziroma nanj drugače mo-
teče vplivati;

– biti postavljeni na drugih mestih, kjer bi postavitev 
ovirala prehodnost oziroma prevoznost ali drugo osnovno na-
membnost območja;

– biti postavljeni, kjer bi presegali merila okoliške arhi-
tekture;

– biti postavljeni na mestih, kjer bi postavitev zakrivala 
ostale objekte za oglaševanje, oglaševalske predmete, usmer-
jevalne table, označbe ulic ter prometno signalizacijo in bi s tem 
zmanjšali njihovo sporočilnost;

– biti postavljeni na lokacije, kjer bi postavitev zakrivala 
veduto oziroma poglede na naselje, arhitekturo objektov, narav-
no in kulturno dediščino in na večje zelene površine;

– biti postavljeni na lokacije, kjer bi postavitev (velja za 
plakatne table in jumbo panoje) le teh ob cestah bila izven 
nivoja terena ceste več ali manj kot 1m in izven poravnave z 
morebitnimi že dovoljenimi objekti za oglaševanje;

– biti postavljeni en nad drugim in več kot en v nizu;
– biti postavljeni na zemljiščih, ki so v upravljanju vodnega 

gospodarstva in na poplavnih zemljiščih;
– biti postavljeni na površinah in objektih, kjer bi se zmanj-

šala prometna varnost zaradi zmanjšane pozornosti voznika ali 
zmanjšanja zaznavanja prometnih oznak;

– biti postavljeni v območju nivojskega križišča občinskih 
cest (preglednostni prostor) ali v območju cestnih priključkov 
na občinsko cesto (preglednostno polje), na notranjih straneh 
cestnih krivin (pregledna berma) in območja vzdolž vozišča 
ceste, predpisanega za postavitev prometne signalizacije;

– biti postavljeni na površinah, ki služijo kot interventne 
poti;

– biti parkirani za namen oglaševanja (velja za panoje in 
naprave za oglaševanje na vozilih, slikovno ali pisno obdelana 
vozila, prikolice, kontejnerje in podobno);

– biti postavljeni na površinah, objektih in območjih, kjer 
prepoved oglaševanja oziroma postavljanja oglaševalskih 
predmetov določa veljavna zakonodaja;

– biti nameščeni na stvareh (balah sena in podobno).
(2) Skladno z določbami tega odloka ni dovoljeno:
– oglaševati brez dovoljenja iz tega odloka ali v nasprotju 

z njim;
– poškodovati objekte za oglaševanje;
– nameščati oglaševalskih predmetov na zunanje povr-

šine izložb, sten, oken, vrat, zidov, kioskov, ograj, gradbenih 
odrov oziroma gradbiščnih ograj, elektro in telefonskih omaric, 
avtobusnih postajališč in podobno;

– oglaševati na javnih mestih, na katerih ima Občina 
Slovenske Konjice lastninsko, stvarno ali drugo pravico, v na-
sprotju z določbami tega odloka;

– nenamensko uporabljati in poškodovati objekte ali na-
prave za oglaševanje ter poškodovati in zakrivati vsebine ogla-
ševanja.

12. člen
(1) Dovoljenje za postavitev objekta za oglaševanje se 

časovno omeji za dobo pet (5) let. Zaradi utemeljenih razlogov 
objektivne narave, ki onemogočajo dolgotrajnejšo postavitev 
objektov za oglaševanje, se lahko omeji na krajše časovno 
obdobje.

(2) Občinska uprava Občine Slovenske Konjice lahko 
dovoljenje prekliče pred pretekom določenega časa v primeru:

– novo nastalih prometnih ali drugih razmer;
– izgradnje novih komunalnih objektov in naprav;

– da stalni objekt za oglaševanje ni več primeren ali po-
treben ali da ni primerno vzdrževan;

– neizpolnjenih drugih pogojev iz izdanega dovoljenja.

13. člen
Izjemoma je možno postaviti začasne objekte za ogla-

ševanje na javnih mestih brez dovoljenja, in sicer se lahko s 
prenosljivim uličnim A panojem, ki je postavljen pred poslovno 
stavbo ali poslovni prostor, oglašuje samo v obratovalnem času 
poslovne stavbe ali poslovnega prostora. S prenosljivim ulič-
nim A panojem, ki je postavljen pred vhod zavoda s področja 
varstva, šolstva, izobraževanja, kulture, zdravstva ali drugih 
dejavnosti in aktivnosti, pomembnih za občane, se oglašuje 
med trajanjem te dejavnosti oziroma aktivnosti, upoštevajoč 
splošne pogoje iz tega odloka.

III. IZVAJANJE DEJAVNOSTI OGLAŠEVANJA  
IN PLAKATIRANJA

14. člen
(1) Izvajalec zaračuna storitev izvedbe oglaševanja in 

plakatiranja na stalnih objektih na podlagi cenika.
(2) Cena se določi glede na velikost oglaševalskega pred-

meta, njihovo število in čas namestitve.
(3) Cena za posamezen oglaševalski predmet vključuje 

celotne stroške izvajalca, vključno z investicijskim in opera-
tivnim vzdrževanjem, nadzorom, vodenjem evidenc in poro-
čanjem.

15. člen
Storitev oglaševanja in plakatiranja se ne zaračunava:
– Občini Slovenske Konjice in krajevnim skupnostim za 

prireditve, ki jih organizirajo;
– humanitarnim organizacijam;
– za oglaševanje neprofitnih dejavnosti društev, zavo-

dov in organizacij s sedežem na območju Občine Slovenske 
Konjice.

16. člen
Izvajalec ima pravice in dolžnosti, da:
– organizirano vodi poslovanje in izvaja dejavnost ogla-

ševanja in plakatiranja (določa pogoje, zagotavlja nameščanje 
in odstranjevanje oglaševalskih predmetov ipd.);

– vsak objekt za oglaševanje označi z logotipom ogla-
ševalca;

– redno vzdržuje in obnavlja objekte za oglaševanje;
– so oglaševalski predmeti, ki jih namešča na objekte za 

oglaševanje, opremljeni s štampiljko izvajalca in datumom, do 
katerega dneva sme oglaševalski predmet viseti na objektu za 
oglaševanje;

– so oglaševalski predmeti na objektu za oglaševanje 
primerno razvrščeni;

– odstranjuje z objektov za oglaševanje oglaševalske 
predmete, ki niso opremljeni s štampiljko in datumom;

– poškodovane oglaševalske predmete odstrani v najkraj-
šem možnem času, najkasneje pa v roku dveh (2) delovnih dni;

– vzdržuje red in čistočo v neposredni okolici objektov za 
oglaševanje;

– v roku dveh (2) delovnih dni po prejemu pisnega opo-
zorila uradne osebe organa inšpekcijskega ali redarskega nad-
zora odstrani vse oglaševalske predmete, ki niso nameščeni v 
skladu s tem odlokom;

– po preteku datuma veljavnosti oglaševalskih predmetov 
le-te odstrani, najkasneje pa mora to storiti v roku dveh (2) 
delovnih dni;

– vodi kataster stalnih objektov za oglaševanje;
– redno vodi evidence o zasedenih oziroma razpoložljivih 

kapacitetah na objektih za oglaševanje ter evidenco o zaraču-
nanih in plačanih storitvah oglaševanja in plakatiranja; vsako 
leto mora izvajalec o navedenem izdelati poročilo za prejšnje 
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koledarsko leto in ga najkasneje do 31. marca za preteklo leto 
predložiti Občini Slovenske Konjice;

– izvaja nadzor nad stanjem objektov za oglaševanje in o 
kršitvah obvešča pristojni medobčinski inšpektorat.

IV. OGLAŠEVANJE ZA LASTNE POTREBE

17. člen
(1) Oglaševanje za lastne potrebe je omejeno na sporo-

čila o dejavnosti, registrirani v sodnem registru podjetja, in o 
blagu, ki izhaja iz te dejavnosti, in zajema oglaševanje pravnih 
oseb in samostojnih podjetnikov na poslovnih stavbah in pro-
storih oziroma na pripadajočih zemljiščih v lasti podjetij, kjer 
izvajajo dejavnost.

(2) Na mestih iz prejšnjega odstavka, namenjenih ogla-
ševanju za lastne potrebe, je prepovedano komercialno ogla-
ševanje.

V. OGLAŠEVANJE IN PLAKATIRANJE ZA POTREBE 
VOLILNE IN REFERENDUMSKE KAMPANJE

18. člen
Lepljenje in nameščanje plakatov z oglaševalskimi vsebi-

nami za volilno kampanjo je dovoljeno na plakatnih mestih, ki 
jih določi Občina Slovenske Konjice. Občina Slovenske Konjice 
brezplačno, tudi brez plačila občinske takse, zagotovi vsem 
organizatorjem volilne kampanje enakopravnost pri lepljenju in 
nameščanju plakatov na teh plakatnih mestih, katerih število 
in skupna površina morata posameznemu organizatorju vo-
lilne kampanje omogočati vsaj osnovno informiranje volivcev 
v lokalni skupnosti o listi kandidatov ali kandidatu oziroma o 
referendumskem vprašanju.

19. člen
Za vsa vprašanja, ki niso urejena v tem poglavju, vključno 

s sankcioniranjem kršitev oglaševanja in plakatiranja v času 
volilne in referendumske kampanje, se neposredno uporabljajo 
določbe Zakona o volilni in referendumski kampanji.

VI. NADZOR

20. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka izvajajo pooblaščene ura-

dne osebe Medobčinskega inšpektorata in redarstva, katerega 
soustanoviteljica je Občina Slovenske Konjice.

VII. GLOBE

21. člen
(1) Z globo se kaznuje za prekršek posameznik, samo-

stojni podjetnik posameznik, pravna oseba, odgovorna oseba 
pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika:

– če na javnih mestih in površinah postavlja oziroma na-
mešča objekte za oglaševanje in nanje namešča oglaševalske 
predmete oseba, ki ni izvajalec;

– če izvajalec oziroma oglaševalec redno ne vzdržuje in 
po potrebi ne obnavlja objektov za oglaševanje;

– če izvajalec oziroma oglaševalec na objektu za oglaše-
vanje ne označi svoje firme;

– če postavi objekte za oglaševanje brez dovoljenja obči-
ne ali v nasprotju z njim;

– če v nasprotju z določili tega odloka postavlja oziroma 
namešča objekte za oglaševanje;

– če v nasprotju z določili tega odloka namešča oglaše-
valske predmete;

– če postavlja oziroma namešča objekte za oglaševanje, 
ki ne ustrezajo zahtevam tega odloka ali v nasprotju s prostor-
skimi zahtevami občinskega prostorskega načrta;

– če je prenehal razlog, zaradi katerega so objekti za 
oglaševanje postavljeni oziroma nameščeni in le-ti niso odstra-
njeni v predpisanem roku;

– če poškoduje objekte za oglaševanje ter namerno po-
škoduje nameščene oglaševalske predmete;

– če krši ostala določila odloka.
(2) Za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena se 

kaznuje:
– posameznik v višini 150 evrov;
– pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik v 

višini 1.000 evrov;
– odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba 

samostojnega podjetnika posameznika v višini 150 evrov.
(3) Če oglaševalec na podlagi izdane odločbe pristojnega 

inšpektorata o odstranitvi objektov za oglaševanje in oglaševal-
skih predmetov ne odstrani objektov za oglaševanje in oglaše-
valskih predmetov, jih na njegove stroške odstrani izvajalec.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

22. člen
Pravne in fizične osebe, ki že imajo postavljene oziroma 

nameščene objekte za oglaševanje, morajo v roku dveh (2) let 
po uveljavitvi tega odloka urediti oglaševanje skladno s tem 
odlokom, sicer pristojni inšpektorat odredi odstranitev objekta 
za oglaševanje ter izreče predpisano globo.

23. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0002/2021
Slovenske Konjice, dne 28. januarja 2021

Župan
Občine Slovenske Konjice

Darko Ratajc

418. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev 
obsega stavbnega zemljišča pri posamični 
poselitvi ID:1823

Na podlagi prve alineje 127. člena ter 128. in 131. člena 
Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) 
in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, 
št. 87/15, 12/16 – popravek 69/17) je Občinski svet Občine 
Slovenske Konjice na 16. redni seji dne 28. 1. 2021 sprejel

S K L E P
o lokacijski preveritvi za določitev obsega 

stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 
ID:1823

1. člen
Potrdi se lokacijska preveritev za določitev obsega 

stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parc. št. 670/1 
k.o. 1115 – Slovenske Konjice, ki ga je izdelal Razvojni center 
planiranje d.o.o. Celje, št. projekta 26/20, junij 2020.

Lokacijska preveritev ima v zbirki prostorskih aktov iden-
tifikacijsko številko ID:1823.

2. člen
Po določilih Odloka o prostorskem načrtu Občine Slo-

venske Konjice (Uradni list RS, št. 70/16) se obravnavana 
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zemljišča nahajajo v enoti urejanja prostora z oznako OP10. 
Prilagojena in natančno določena oblika in velikost območja 
stavbnega zemljišča je grafično prikazana v Prilogi sklepa.

3. člen
Lokacijska preveritev ne nadomešča mnenj, ki jih je po-

trebno pridobiti v postopku priprave dokumentacije za gradbe-
no dovoljenje.

4. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi. Vnese se v evidenco lo-
kacijskih preveritev in evidentira v prostorskem informacijskem 
sistemu. Sklep s podatki o lokacijski preveritvi se posreduje 
Upravni enoti Slovenske Konjice in Ministrstvu za okolje in 
prostor.

Št. 350-0009/2020
Slovenske Konjice, dne 28. januarja 2021

Župan
Občine Slovenske Konjice

Darko Ratajc
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