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DRŽAVNI ZBOR
98. Zakon o izvršbi in zavarovanju (uradno 

prečiščeno besedilo) (ZIZ-UPB4)

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je 
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. decembra 
2006 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o izvršbi in 
zavarovanju, ki obsega:

– Zakon o izvršbi in zavarovanju – ZIZ (Uradni list RS, 
št. 51/98 z dne 17. 7. 1998),

– Zakon o računskem sodišču – ZRacS-1 (Uradni list RS, 
št. 11/01 z dne 16. 2. 2001),

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in 
zavarovanju – ZIZ-A (Uradni list RS, št. 75/02 z dne 22. 8. 2002),

– Stvarnopravni zakonik – SPZ (Uradni list RS, št. 87/02 
z dne 17. 10. 2002),

– Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolni-
tvah Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ-B (Uradni list RS, 
št. 16/04 z dne 20. 2. 2004),

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi 
in zavarovanju – ZIZ-C (Uradni list RS, št. 17/06 z dne 17. 2. 
2006),

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi 
in zavarovanju – ZIZ-D (Uradni list RS, št. 69/06 z dne 3. 7. 
2006) in

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi 
in zavarovanju – ZIZ-E (Uradni list RS, št. 115/06 z dne 10. 11. 
2006).

Št. 712-01/96-2/60
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EPA 1142-IV

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

Z A K O N
O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU 
uradno prečiščeno besedilo 

(ZIZ-UPB4)

Prvi del	
TEMELJNE DOLOČBE

1. člen
(Vsebina zakona)

Ta zakon določa pravila postopka, po katerem sodi-
šča opravljajo prisilno izvršitev terjatev na podlagi izvršilnih 

 naslovov in verodostojnih listin, pravila za zavarovanje terjatev 
ter ureja službo izvršitelja.

Določbe tega zakona se uporabljajo za sodno izvršbo in 
zavarovanje, urejeno z drugim zakonom, glede vseh vprašanj, 
ki s takim zakonom niso urejena, za izvršbo in zavarovanje na 
ladji in letalu pa samo, če poseben zakon tako določa.

2. člen
(Začetek postopka)

Postopek izvršbe in postopek zavarovanja se uvede na 
predlog upnika.

Če zakon tako določa, se postopek uvede tudi po uradni 
dolžnosti.

3. člen
(Obseg izvršbe in zavarovanja)

Izvršba za poplačilo denarne terjatve in zavarovanje take 
terjatve se dovoli in opravi v obsegu, ki je potreben za njeno 
poplačilo oziroma zavarovanje.

4. člen
(Dolžnost posredovanja podatkov)

Državni organi, organizacije z javnimi pooblastili ter druge 
pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki (v nadalj-
njem besedilu: podjetnik) so za namene izvedbe izvršilnega 
postopka dolžni na zahtevo sodišča brezplačno posredovati 
podatke, ki se nanašajo na dolžnika, na njegovo premično in 
nepremično premoženje, denarna sredstva pri organizacijah 
za plačilni promet ter druge podatke, pomembne za uspešno 
izvedbo izvršilnega postopka.

Osebe iz prejšnjega odstavka so za namene opravljanja 
neposrednih dejanj izvršbe in zavarovanja dolžne podatke o 
naslovu prebivališča in zaposlitvi dolžnika brezplačno posre-
dovati tudi na zahtevo izvršitelja.

Izvršitelji lahko za namene opravljanja neposrednih dejanj 
izvršbe in zavarovanja iz registra motornih vozil brezplačno 
pridobivajo podatke o motornih vozilih, ki so dolžnikova last, 
za namene prodaje vrednostnih papirjev iz centralnega registra 
prebivalstva EMŠO dolžnika ter iz evidenc davčnih organov 
davčno številko dolžnika.

5. člen
(Stvarna pristojnost sodišča)

Za dovolitev izvršbe in zavarovanja je stvarno pristojno 
okrajno sodišče, če zakon ne določa drugače.

6. člen
(Sestava sodišča)

Izvršilni postopek na prvi stopnji vodi in izdaja odločbe 
sodnik. Strokovni sodelavci in sodni referenti lahko vodijo izvr-
šilni postopek in izdajajo sklepe o dovolitvi izvršbe za izterjavo 
denarnih terjatev, sklepe o dovolitvi izvršbe na podlagi vero-
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dostojnih listin ter sklepe in odredbe o predujmih, varščinah 
in stroških postopka ter o sodnih taksah. Strokovni sodelavci 
lahko po odredbi sodnika vodijo naroke, razen narokov za 
javne dražbe. O ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi vero-
dostojne listine po odredbi sodnika odločata sodni referent in 
strokovni sodelavec.

Posamezna dejanja izven naroka lahko opravlja tudi stro-
kovni sodelavec in sodni referent.

O pritožbah odloča višje sodišče v senatu treh sodnikov.

6.a člen
(Krajevna pristojnost višjega sodišča pri izvršbi na podlagi 

verodostojne listine)
O pritožbah v postopku izvršbe na podlagi verodostojne 

listine odloča višje sodišče z območja, na katerem ima sedež 
okrajno sodišče, ki izvršilni postopek vodi in v njem odloča po 
pravnomočnosti sklepa o izvršbi.

7. člen
(Izvršitelji)

Neposredna dejanja izvršbe in zavarovanja opravljajo 
izvršitelji, če ni s tem zakonom določeno drugače.

Izvršitelji se skladno s tem zakonom imenujejo za opra-
vljanje službe izvršitelja na celotnem območju Republike Slo-
venije.

Izvršitelji lahko opravljajo tudi druga dejanja, če tako do-
loča zakon, ali če na podlagi zakona tako odredi sodišče, drug 
državni organ, notar ali druga oseba z javnimi pooblastili.

Sodišče lahko glede na naravo zadeve, okoliščine opra-
vljanja izvršbe ali iz drugih utemeljenih razlogov odloči, da bo 
opravilo določena neposredna dejanja izvršbe in zavarovanja 
po sodnih izvršiteljih.

8. člen
(Odločbe)

Odločbe v postopku izvršbe in zavarovanja izdaja sodišče 
v obliki sklepa ali odredbe.

Z odredbo sodišče odloča o vprašanjih postopka.

9. člen
(Pravna sredstva)

Zoper sklep, izdan na prvi stopnji, je dovoljena pritožba, 
razen če zakon določa drugače.

Pravno sredstvo dolžnika zoper sklep o izvršbi, s katerim 
je predlogu ugodeno, je ugovor.

Pritožbo in ugovor je treba vložiti v osmih dneh od vro-
čitve sklepa sodišča prve stopnje, če ni v zakonu drugače 
določeno.

Zoper sklep, izdan o ugovoru, je dovoljena pritožba.
Pritožba in ugovor ne zadržita postopka, če ni v zakonu 

drugače določeno.
Odločba o pritožbi je pravnomočna.
Zoper odredbo ni pravnega sredstva.

10. člen
(Revizija in obnova postopka)

Zoper pravnomočno odločbo, izdano v postopku izvršbe 
in zavarovanja, ni dovoljena revizija.

Obnova postopka ni dovoljena, razen če zakon določa 
drugače.

11. člen
(Hitrost in vrstni red postopanja)

V postopku izvršbe in zavarovanja mora sodišče postopati 
hitro.

Sodišče mora jemati zadeve v delo po vrsti, kot jih je pre-
jelo, razen če narava terjatve ali posebne okoliščine zahtevajo 
drugačen postopek.

12. člen
(Vrstni red poplačila več upnikov)

Več upnikov, ki uveljavljajo svoje denarne terjatve proti 
istemu dolžniku in na istem predmetu izvršbe, se poplača po 
tistem vrstnem redu, po katerem so pridobili pravico do po-
plačila iz tega predmeta, razen v primerih, v katerih ta zakon 
določa drugače.

13. člen
(Izvršitev tujih odločb in tujih javnih listin)

Izvršitev odločbe tujega sodišča, tujega upravnega in 
drugega organa ter izvršitev javne listine tujega upravnega in 
drugega organa se sme dovoliti in opraviti v Republiki Sloveniji, 
če odločba ali javna listina izpolnjuje z zakonom, ratificirano in 
objavljeno mednarodno pogodbo ali s pravnim aktom Evropske 
unije, ki se v Republiki Sloveniji uporablja neposredno, predpi-
sane pogoje za priznanje.

Če zakon, ratificirana in objavljena mednarodna pogodba 
ali pravni akt Evropske unije, ki se v Republiki Sloveniji upo-
rablja neposredno, predpisuje, da se odločba tujega sodišča, 
tujega upravnega in drugega organa ter javna listina tujega 
upravnega in drugega organa izvrši brez dovolitve, se izvršitev 
odločbe tujega sodišča, tujega upravnega in drugega organa 
ter izvršitev javne listine tujega upravnega in drugega organa 
sme opraviti v Republiki Sloveniji, če odločba ali javna listina 
izpolnjuje z zakonom, ratificirano in objavljeno mednarodno 
pogodbo ali s pravnim aktom Evropske unije, ki se v Republiki 
Sloveniji uporablja neposredno, predpisane pogoje.

14. člen
(Izvršba na premoženje tuje države)

V Republiki Sloveniji je mogoče dovoliti izvršbo ali zavaro-
vanje na premoženje tuje države samo s poprejšnjim soglasjem 
ministra, pristojnega za zunanje zadeve, razen če je tuja država 
izrecno privolila v izvršbo.

15. člen
(Uporaba določb zakona o pravdnem postopku)

V postopku izvršbe in zavarovanja se smiselno upora-
bljajo določbe zakona o pravdnem postopku, če ni v tem ali v 
kakšnem drugem zakonu drugače določeno.

16. člen
(Pomen posameznih izrazov)

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo tale 
pomen:

1. izraz »terjatev« označuje pravico do denarnega zneska 
ali do neke druge dajatve, storitve, dopustitve ali opustitve;

2. izraz »upnik« kot skupno poimenovanje za upnico in 
upnika označuje osebo, na zahtevo katere se vodi postopek 
izvršbe oziroma zavarovanja;

3. izraz »dolžnik« kot skupno poimenovanje za dolžnico in 
dolžnika označuje osebo, proti kateri se uveljavlja ali zavaruje 
terjatev;

4. izraz »stranka« označuje upnika in dolžnika;
5. izraz »udeleženec« označuje osebo, ki v postopku izvr-

šbe ali zavarovanja uveljavlja kakšno svojo pravico ali pravno 
korist, pa ni stranka v postopku;

6. izraz »sklep o izvršbi« označuje sklep, s katerim je v 
celoti ali delno ugodeno predlogu za izvršbo, ter sklep, s kate-
rim je predlog za izvršbo zavrnjen;

7. izraz »izvršitelj« kot skupno poimenovanje za izvrši-
teljico in izvršitelja označuje osebo, ki neposredno opravlja 
posamezna dejanja izvršbe ali zavarovanja;

8. izraz »kmet« označuje osebo, ki ji je kmetijska proizvo-
dnja pretežen vir prihodkov;

9. izraz »organizacija za plačilni promet« označuje Banko 
Slovenije, banke in hranilnice ter druge organizacije, ki so v 
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skladu z zakonom pooblaščene za opravljanje storitev plačilne-
ga prometa, ali za opravljanje storitev sprejemanja depozitov;

10. izraz »neposredna dejanja izvršbe in zavarovanja« 
označuje vsa v zakonu navedena dejanja, s katerimi izvršitelji 
zagotavljajo izvršitev ali zavarovanje upnikove terjatve in deja-
nja, ki so potrebna za njihovo pripravo in izvedbo.

Drugi del	
IZVRŠBA

Prvi razdelek	
SKUPNE DOLOČBE

Prvo poglavje	
Uvodne določbe

17. člen
(Izvršilni naslov)

Sodišče dovoli izvršbo na podlagi izvršilnega naslova.
Izvršilni naslovi so:
1. izvršljiva sodna odločba in sodna poravnava;
2. izvršljiv notarski zapis;
3. druga izvršljiva odločba ali listina, za katero zakon, 

ratificirana in objavljena mednarodna pogodba ali pravni akt 
Evropske unije, ki se v Republiki Sloveniji uporablja neposre-
dno, določa, da je izvršilni naslov.

Določbe tega zakona o poravnavi se uporabljajo tudi za 
notarski zapis, če zakon ne določa drugače.

18. člen
(Odločba in poravnava)

S sodno odločbo so po tem zakonu mišljeni sodba ozi-
roma arbitražna odločba, sklep ter plačilni oziroma drug nalog 
sodišča ali arbitraže, s sodno poravnavo pa poravnava, skle-
njena pred sodiščem ali arbitražo.

19. člen
(Izvršljivost odločbe)

Sodna odločba je izvršljiva, če je postala pravnomočna 
in če je pretekel rok za prostovoljno izpolnitev dolžnikove 
obveznosti.

Rok za prostovoljno izpolnitev obveznosti začne teči na-
slednji dan od dneva, ko je bila dolžniku odločba vročena.

Na podlagi odločbe, ki je v nekem delu postala izvršljiva, 
je mogoče dovoliti izvršbo samo glede tega dela.

Izvršbo dovoli sodišče tudi na podlagi sodne odločbe, ki 
še ni postala pravnomočna, če zakon določa, da pritožba ne 
zadrži njene izvršitve.

20. člen
(Izvršljivost poravnave)

Sodna poravnava je izvršljiva, če je terjatev iz poravnave 
zapadla.

Zapadlost terjatve se dokazuje z zapisnikom o poravnavi, 
javno listino ali po zakonu overjeno listino.

Če zapadlosti, na način iz prejšnjega odstavka, ni mogoče 
dokazati, se dokazuje s pravnomočno odločbo, izdano v prav-
dnem postopku, s katero se ugotavlja, da je terjatev zapadla.

20.a člen
(Izvršljivost notarskega zapisa)

Notarski zapis je izvršljiv, če je dolžnik v njem soglašal z 
njegovo neposredno izvršljivostjo in če je terjatev, ki izhaja iz 
notarskega zapisa, zapadla.

Zapadlost terjatve se dokazuje z notarskim zapisom, jav-
no listino ali po zakonu overjeno listino.

Če zapadlost terjatve ni odvisna od poteka roka, temveč 
od drugega dejstva, ki je navedeno v notarskem zapisu, notar 
stranke opozori, da za dokaz zapadlosti terjatve zadostuje 
upnikova pisna izjava dolžniku, da je terjatev zapadla, z na-
vedbo dneva zapadlosti in dokazilom o vročitvi pisne izjave o 
zapadlosti terjatve dolžniku. Notar stranke opozori, da lahko, 
namesto dokazila o vročitvi pisne izjave o zapadlosti terja-
tve dolžniku, upnik pooblasti notarja, da zapadlost sporoči 
dolžniku.

Notar mora, kadar ga upnik pooblasti, da zapadlost iz 
prejšnjega odstavka sporoči dolžniku, zapadlost sporočiti ne-
mudoma in o tem sestaviti zapisnik, ki pri odpoklicu terjatve 
zadostuje za zaznambo tega dejstva v zemljiški knjigi.

Pisna izjava upnika oziroma sporočilo notarja iz tretjega 
odstavka tega člena se vroča priporočeno po pošti.

21. člen
(Primernost izvršilnega naslova za izvršbo)

Izvršilni naslov je primeren za izvršbo, če so v njem nave-
deni upnik in dolžnik ter predmet, vrsta, obseg in čas izpolnitve 
obveznosti.

Če je izvršilni naslov odločba, v kateri ni določen rok za 
prostovoljno izpolnitev obveznosti, ga določi sodišče v sklepu 
o izvršbi.

22. člen
(Plačilo zamudnih obresti)

Če se po nastanku izvršilnega naslova spremeni višina 
zamudnih obresti, odloči sodišče na predlog upnika ali dolžnika 
o obveznosti plačila zamudnih obresti po spremenjeni obrestni 
meri.

23. člen
(Verodostojna listina)

Izvršba za izterjavo denarne terjatve se dovoli tudi na 
podlagi verodostojne listine, če upnik v predlogu za izvršbo 
navede dan zapadlosti terjatve.

Verodostojna listina je v smislu tega zakona faktura, me-
nica in ček s protestom in povratnim računom, kadar je to po-
trebno za nastanek terjatve, javna listina, izpisek iz poslovnih 
knjig, overjen s strani odgovorne osebe, po zakonu overjena 
zasebna listina in listina, ki ima po posebnih predpisih naravo 
javne listine. Za fakturo se šteje tudi obračun obresti.

24. člen
(Prehod terjatve ali obveznosti)

Izvršbo dovoli sodišče tudi na predlog nekoga, ki v 
izvršilnem naslovu ni označen kot upnik, če v predlogu za 
izvršbo določno označi javno ali po zakonu overjeno listino, 
s katero lahko dokaže, da je bila terjatev prenesena ali je na 
drug način prešla nanj. Kadar to ni mogoče, se prenos ter-
jatve dokazuje s pravnomočno odločbo, izdano v pravdnem 
postopku.

Prvi odstavek tega člena se smiselno uporablja tudi glede 
izvršbe proti nekomu, ki v izvršilnem naslovu ni označen kot 
dolžnik.

Če pride do spremembe upnika po vložitvi predloga za 
izvršbo, nov upnik vstopi v izvršbo namesto prvotnega upnika, 
če z javno ali po zakonu overjeno listino dokaže, da je bila 
terjatev prenesena ali je na drug način prešla nanj. Kadar to ni 
mogoče, se prenos terjatve dokazuje s pravnomočno odločbo, 
izdano v pravdnem postopku. Nov upnik mora izvršbo prevzeti 
v tistem stanju, v katerem je, ko vstopi vanjo.

Če pride do spremembe dolžnika po vložitvi predloga za 
izvršbo, se pod pogoji iz prejšnjega odstavka izvršba nadaljuje 
zoper novega dolžnika, ki jo mora prevzeti v tistem stanju, v 
katerem je, ko vstopi vanjo.

Sodišče dolžniku iz prejšnjega odstavka vroči sklep o 
izvršbi.



Stran 212 / Št. 3 / 12. 1. 2007	 Uradni list Republike Slovenije

25. člen
(Izvršba proti družbeniku)

Sodišče lahko na upnikov predlog dovoli izvršbo na pod-
lagi izvršilnega naslova, izdanega proti družbi z neomejeno 
odgovornostjo ali komanditni družbi, neposredno proti družbe-
niku, ki je osebno odgovoren, če upnik v predlogu za izvršbo 
določno označi vpis v sodnem registru, s katerim lahko dokaže 
njegov status družbenika.

Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi v 
drugih primerih, ko upnik v predlogu za izvršbo določno označi 
javno ali po zakonu overjeno listino, s katero lahko dokaže, 
da je dolžnik kot družbenik, ustanovitelj ali član po zakonu 
neposredno osebno odgovoren za obveznosti družbe ali druge 
pravne osebe.

26. člen
(Pogojna in vzajemna obveznost)

Izvršbo, ki je odvisna od poprejšnje izpolnitve kakšne 
upnikove obveznosti ali od nastopa kakšnega pogoja, dovoli 
sodišče, če upnik v predlogu za izvršbo določno označi javno 
ali po zakonu overjeno listino, s katero lahko dokaže, da je 
obveznost izpolnil, oziroma da je pogoj nastopil.

Če upnik tega ne more dokazati na način, ki je določen v 
prvem odstavku tega člena, se izpolnitev obveznosti oziroma 
nastop pogoja dokazuje s pravnomočno odločbo, izdano v 
pravdnem postopku.

Če je dolžnik po izvršilnem naslovu dolžan izpolniti ob-
veznost pod pogojem, da upnik hkrati izpolni obveznost proti 
njemu, dovoli sodišče izvršbo, če upnik v predlogu za izvršbo 
opiše dokaz, da je zagotovil izpolnitev svoje obveznosti.

Šteje se, da je upnik zagotovil izpolnitev svoje obveznosti 
v smislu tretjega odstavka tega člena, če je predmet obvezno-
sti položil pri sodišču ali v ta namen ravnal na drug primeren 
način.

27. člen
(Alternativna obveznost po dolžnikovi izbiri)

Če ima dolžnik po izvršilnem naslovu pravico izbirati med 
več predmeti svoje obveznosti, mora upnik v predlogu za izvrš-
bo označiti predmet, s katerim naj bo obveznost izpolnjena.

Dolžnik ima pravico izbire, vse dokler upnik ni vsaj delno 
prejel predmeta, ki ga je v predlogu za izvršbo zahteval.

28. člen
(Fakultativna pravica dolžnika)

Dolžnik, ki je po izvršilnem naslovu dolžan izpolniti neko 
obveznost s pravico, da je njene izpolnitve prost, če izpolni 
drugo obveznost, določeno v izvršilnem naslovu, lahko drugo 
obveznost izpolni vse dotlej, dokler upnik ni vsaj deloma prejel 
izpolnitve obveznosti.

29. člen
(Vloge in naroki)

V izvršilnem postopku postopa sodišče na podlagi vlog 
in drugih pisanj.

Za vloge in druga pisanja v elektronski obliki se šteje, 
da jih je podpisala oseba, ki je na vlogi in drugem pisanju 
podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim 
potrdilom, ali ki je na vlogi in drugem pisanju navedena kot 
podpisnik in ji je ministrstvo, pristojno za pravosodje, izdalo 
posebno dovoljenje za pošiljanje vlog in drugih pisanj sodišču v 
elektronski obliki, ali ki je na vlogi in drugem pisanju navedena 
kot podpisnik.

Minister, pristojen za pravosodje, določi seznam vlog in 
drugih pisanj, ki se lahko pošiljajo po elektronski poti podpisane 
na načine iz prejšnjega odstavka, ali seznam strank, ki lahko 
pošiljajo vloge in druga pisanja po elektronski poti, podpisane 
na načine iz prejšnjega odstavka, in način identifikacije strank 
v teh primerih.

Sodišče opravi narok, kadar zakon tako določa, ali kadar 
je po njegovem mnenju to smotrno.

Namesto zapisnika se lahko o naroku napravi uradni 
zaznamek.

Sodišče zasliši stranko ali udeleženca v postopku izven 
naroka, če tako določa zakon ali če se mu zdi potrebno za 
razjasnitev posameznih vprašanj ali za izjavo o kakšnem pre-
dlogu stranke.

Če ena ali nobena od strank ali udeleženec ne pride na 
narok ali če na vabilo sodišča ne pride k zaslišanju, to ni ovira 
za nadaljnje postopanje sodišča.

30. člen
(Sredstva izvršbe)

Kot sredstva izvršbe za poplačilo denarne terjatve sme 
sodišče dovoliti samo: prodajo premičnin, prodajo nepremič-
nin, prenos denarne terjatve, vnovčenje drugih premoženjskih 
oziroma materialnih pravic in nematerializiranih vrednostnih 
papirjev, prodajo deleža družbenika in prenos sredstev, ki so 
pri organizacijah, pooblaščenih za plačilni promet.

31. člen
(Seznam dolžnikovega premoženja)

Če upnik verjetno izkaže, da s predlaganimi sredstvi iz-
vršbe ne bo mogel biti v celoti poplačan, je na predlog upnika 
ali po oceni sodišča dolžnik dolžan kadarkoli med izvršilnim 
postopkom predložiti seznam svojega premoženja z dokazili o 
lastninski in drugih stvarnih pravicah na tem premoženju in za 
svoje terjatve navesti dokazna sredstva.

Seznam iz prejšnjega odstavka mora vsebovati tudi:
a) odplačna razpolaganja, s katerimi je dolžnik v zadnjem 

letu z dejanjem ali opustitvijo razpolagal s svojim premoženjem 
v korist tretjih oseb;

b) odplačna razpolaganja, s katerimi je dolžnik v zadnjih 
treh letih z dejanjem ali opustitvijo razpolagal s svojim premo-
ženjem v korist zakonca ali izvenzakonskega partnerja, krvne-
ga sorodnika v ravni vrsti ali stranski vrsti do četrtega kolena 
ali sorodnika v svaštvu do četrtega kolena;

c) neodplačna razpolaganja, razen običajnih priložnostnih 
daril, nagradnih daril in daril iz hvaležnosti, če so sorazmerna 
premoženjskim možnostim dolžnika, storjena v zadnjih treh 
letih.

O obveznosti dolžnika po prvem odstavku odloči sodišče 
z odredbo.

Če dolžnik ne predloži seznama premoženja v roku, ki ga 
določi sodišče, razpiše sodišče narok, na katerem zasliši dol-
žnika o dejstvih iz prvega odstavka. Sodišče opozori dolžnika 
na posledice krive izpovedbe.

Če dolžnik ne pride na narok, na katerega je bil v redu 
vabljen ali če na naroku oziroma v seznamu iz prvega od-
stavka tega člena ne navede popolnih in resničnih podatkov 
o svojem premoženju, ga sodišče kaznuje z denarno kaznijo 
po 33. členu.

Ne glede na določbo petega odstavka tega člena, lahko 
sodišče ponovno odredi, da je dolžnik dolžan predložiti seznam 
svojega premoženja, in če dolžnik tega ne stori, ravna sodišče 
po četrtem in petem odstavku tega člena.

Dolžniku, ki je že predložil ali na sodišču podal izjavo o 
svojem premoženju, lahko sodišče naloži, da ponovno predloži 
ali poda izjavo o svojem premoženju, če je upnik izkazal za 
verjetno, da je dolžnik pridobil novo premoženje.

32. člen
(Predmet izvršbe)

Predmet izvršbe za poplačilo denarne terjatve je lahko 
vsaka dolžnikova stvar ali premoženjska oziroma materialna 
pravica, kolikor ni z zakonom izvzeta iz izvršbe oziroma, če ni 
izvršba na njej z zakonom omejena.
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Predmet izvršbe ne morejo biti:
1. stvari, ki niso v prometu;
2. rudno bogastvo in druga naravna bogastva;
3. objekti, naprave in druge stvari, ki so državi ali sa-

moupravni lokalni skupnosti nujno potrebne za opravljanje 
njenih nalog ter premične in nepremične stvari, namenjene za 
obrambo države;

4. objekti, naprave in druge stvari, ki so dolžniku nujno 
potrebne za opravljanje javne službe;

5. druge stvari in pravice, za katere tako določa zakon.

33. člen
(Denarna kazen)

Sodišče lahko izreče denarno kazen dolžniku:
– če v nasprotju z odločitvijo sodišča skriva, poškoduje ali 

uničuje svoje premoženje;
– če v nasprotju z odločitvijo sodišča opravlja dejanja, ki 

lahko upniku povzročijo nenadomestljivo ali težko nadomestlji-
vo škodo;

– če izvršitelja ovira pri opravljanju posameznih dejanj 
izvršbe ali zavarovanja;

– če ravna v nasprotju s sklepom o zavarovanju;
– če ne dovoli ali ovira ogled nepremičnine ali njeno 

cenitev.
V primerih iz prejšnjega odstavka lahko sodišče izreče 

denarno kazen fizični osebi do 1.000.000 tolarjev, pravni osebi 
in podjetniku pa do 10.000.000 tolarjev.

Sodišče izreče denarno kazen s sklepom. V sklepu določi 
rok, v katerem mora dolžnik kazen plačati. Rok za plačilo kazni 
ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od treh mesecev.

Če dolžnik, ki je fizična oseba ali podjetnik ne plača iz-
rečene kazni v roku, ki ga določi sodišče, se kazen izterja po 
uradni dolžnosti, če to ni možno, pa izvrši tako, da se za vsakih 
začetih 10.000 tolarjev denarne kazni določi en dan zapora, pri 
čemer zapor za fizično osebo ne sme biti daljši od 30 dni, za 
podjetnika pa ne daljši kot 100 dni. Kazen zapora se izvrši po 
določbah zakona, ki ureja izvrševanje zaporne kazni.

O spremembi denarne kazni po prejšnjem odstavku odloči 
sodišče s posebnim sklepom.

Če dolžnik, ki je pravna oseba, ne plača denarne kazni 
v roku, ki ga določi sodišče, izterja sodišče denarno kazen, 
povečano za 50%, po uradni dolžnosti. Sklep o tako določeni 
denarni kazni je izvršilni naslov.

Če ta zakon ne določa drugače, se določbe tega člena 
uporabljajo tudi v drugih primerih, ko sodišče dolžniku izreče 
denarno kazen.

Sodišče lahko izreče denarno kazen iz drugega odstavka 
tega člena upniku, ki je pridobil sklep o izvršbi na podlagi predlo-
ga za izvršbo, ki ga je vložil z namenom škodovati drugemu ali s 
ciljem, ki je v nasprotju z dobrimi običaji, vestnostjo in poštenjem. 
Sodišče pri odmeri denarne kazni upošteva vse okoliščine zade-
ve, zlasti pa višino zneska, na katerega se glasi sklep o izvršbi.

V postopku iz prejšnjega odstavka se smiselno uporablja-
jo tretji, četrti, peti in šesti odstavek tega člena.

34. člen
(Več sredstev in predmetov izvršbe)

Sodišče dovoli izvršbo za poplačilo denarne terjatve s 
tistim sredstvom in na tistih predmetih, ki so navedeni v pre-
dlogu za izvršbo.

Na dolžnikov predlog sodišče omeji dovoljeno izvršbo 
tako, da se ta opravi samo na nekatera sredstva oziroma na ne-
katere predmete, če zadoščajo za poplačilo terjatve. Če izvršba 
s posameznim izvršilnim sredstvom ali posameznim predme-
tom ni uspešna, sodišče omejeno izvršbo nadaljuje z naslednji-
mi izvršilnimi sredstvi oziroma na naslednje predmete.

Sodišče lahko do konca izvršilnega postopka na predlog 
upnika dovoli poleg že dovoljenih sredstev oziroma predmetov, 
izvršbo še z drugimi sredstvi in na drugih predmetih oziroma 
namesto že dovoljenih sredstev in predmetov z drugimi sredstvi 
oziroma drugimi predmeti.

Sodišče lahko določi na predlog dolžnika za izvršbo drugo 
sredstvo namesto tistega, ki ga je predlagal upnik, če zado-
šča za poplačilo terjatve. Zoper sklep o zavrnitvi predloga ni 
pritožbe.

35. člen
(Pristojnost)

Sodišče, ki je pristojno za odločitev o predlogu za izvršbo, 
je pristojno tudi za odločanje o vseh drugih vprašanjih v izvršbi, 
če zakon ne določa drugače.

Če je upnik predlagal za izvršbo več sredstev ali več 
predmetov, je krajevno pristojno za odločitev o predlogu tisto 
sodišče, ki je krajevno pristojno za odločanje po prvo navede-
nem sredstvu izvršbe.

Če je v primeru iz prejšnjega odstavka med predlaga-
nimi izvršilnimi sredstvi izvršba na nepremičnine, je izključno 
krajevno pristojno sodišče, ki je pristojno za odločanje o tem 
izvršilnem sredstvu.

Če upnik med izvršilnim postopkom predlaga za izvršbo 
poleg ali namesto že dovoljenih sredstev oziroma predmetov 
izvršbo na nepremičnine, postane za to izvršilno sredstvo iz-
ključno krajevno pristojno sodišče, ki je pristojno za odločanje 
o tem izvršilnem sredstvu.

36. člen
(Vrnitev v prejšnje stanje)

Vrnitev v prejšnje stanje je v izvršilnem postopku dovolje-
na samo, če je zamujen rok za pritožbo ali ugovor.

37. člen
(Smrt stranke)

O prekinitvi izvršilnega postopka, ki je nastala zaradi smrti 
stranke ali njenega zakonitega zastopnika, obvesti sodišče 
njene dediče, če so mu znani, in če ve za njihovo prebivališče, 
ter nasprotno stranko.

Če sodišču dediči niso znani, ali če ne ve za njihova prebi-
vališča, jim sodišče nemudoma postavi začasnega skrbnika.

38. člen
(Izvršilni stroški)

Izvršilne stroške plača najprej upnik.
Upnik mora plačati predujem za stroške izvršilnih dejanj 

na način, v višini in v roku, ki ga določi sodišče. Če upnik v 
določenem roku ne plača predujma, sodišče ustavi izvršbo.

Za neposredna dejanja izvršbe in zavarovanja mora upnik 
na zahtevo izvršitelja plačati varščino po določbah 38.a člena 
tega zakona.

Če se postopek uvede po uradni dolžnosti, se predujem 
oziroma varščina ne plača, potrebni stroški pa se vnaprej izpla-
čajo v breme proračuna sodišča, ki je dovolilo izvršbo.

Dolžnik mora upniku na njegovo zahtevo povrniti stroške, 
ki so bili potrebni za izvršbo, vključno s stroški poizvedb o 
dolžnikovem premoženju, oziroma povrniti stroške postopka 
po uradni dolžnosti.

Upnik mora dolžniku oziroma tretjemu na njegovo zah-
tevo povrniti izvršilne stroške, ki mu jih je neutemeljeno pov-
zročil.

Če zakon ne določa drugače, se mora povrnitev izvršil-
nih stroškov zahtevati takoj, ko nastanejo in je znana njiho-
va višina, najkasneje pa v tridesetih dneh po končanem ali 
ustavljenem izvršilnem postopku oziroma zaključitvi zadnjega 
izvršilnega dejanja, po katerem se izvršba ni nadaljevala, sicer 
se stroški ne priznajo.

Sodišče mora o stroških odločiti v osmih dneh od prejema 
zahteve. Pri odmeri stroškov, ki bo zadnja v izvršbi, sodišče na 
zahtevo stranke upošteva tudi stroške, ki bodo nastali z izter-
javo izvršilnih stroškov, ter dovoli izvršbo in odredi zavarovanje 
za njihovo izterjavo. Če so zahtevani kasneje, se ti stroški ne 
priznajo.
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38.a člen
(Varščina za plačilo dela in stroškov izvršitelja)

Za zavarovanje plačila za delo in za povračilo stroškov 
lahko izvršitelj od upnika zahteva plačilo varščine v roku in v 
višini, določeni v tarifi iz 292. člena tega zakona.

Izvršitelj mora poziv na plačilo varščine upniku vročiti 
osebno in z opozorilom na posledice, če varščina ne bo pra-
vočasno plačana, in če ne bo izvršitelju predloženo dokazilo o 
plačilu ter z obvestilom o pravici zahtevati, da o varščini odloči 
sodišče.

Če upnik ne soglaša z načinom plačila, rokom ali višino 
varščine, lahko v osmih dneh od prejema poziva izvršitelja 
vloži pri izvršitelju zahtevo, da o tem odloči sodišče. Izvršitelj 
zahtevo takoj posreduje sodišču, ki mora o njej odločiti v osmih 
dneh od prejema.

Upnik mora izvršitelju predložiti dokazilo o plačilu var-
ščine.

Če upnik ne plača varščine na način in v roku, ki ga do-
loči izvršitelj oziroma sodišče ali ne predloži dokazila o plačilu, 
izvršitelj o tem obvesti sodišče, ki ustavi izvršbo.

Sodišče, ki je ustavilo izvršbo, lahko na podlagi pritožbe 
spremeni ali razveljavi sklep iz prejšnjega odstavka, če je 
pritožbi priloženo dokazilo o plačilu varščine. O svoji odločitvi 
obvesti izvršitelja.

38.b člen
(Hramba in izplačilo varščine)

Znesek varščine se nakaže in hrani na računu prehodnih 
sodnih pologov in evidentira ločeno po izvršiteljih.

Varščina se lahko uporabi le za plačilo za delo izvršitelja 
in za povračilo stroškov za neposredna dejanja izvršbe in za-
varovanja po določbah 38.c člena tega zakona.

38.c člen
(Obračun plačila za delo in stroškov izvršitelja)

Po opravi neposrednih dejanj izvršbe in zavarovanja 
mora izvršitelj upniku osebno vročiti obračun plačila za delo 
in stroškov, z obvestilom o pravici in pravnih posledicah iz 
drugega odstavka tega člena. Izvod obračuna izvršitelj vroči 
sodišču.

Če upnik ne soglaša z obračunom, lahko v osmih dneh od 
prejema obračuna pri izvršitelju vloži zahtevo, da o obračunu 
odloči sodišče. Izvršitelj zahtevo takoj posreduje sodišču, ki 
mora o njej odločiti v osmih dneh od prejema. Če upnik ne 
vloži zahteve, da o obračunu odloči sodišče, velja obračun za 
dokončnega. Dokončni obračun je izvršilni naslov.

Na podlagi dokončnega obračuna oziroma sklepa sodi-
šča se izvršitelj poplača iz izterjanega denarnega zneska. O 
poplačilu obvesti sodišče, ki odredi, da se varščina takoj vrne 
upniku.

Če se izvršitelj ne more poplačati iz izterjanega denarne-
ga zneska, lahko predlaga sodišču, naj odredi plačilo za nje-
govo delo in povračilo stroškov v celoti ali deloma iz vplačane 
varščine. Sodišče je dolžno izdati pisno odredbo za izplačilo iz 
varščine in znesek izplačati izvršitelju najkasneje v osmih dneh 
od prejema izvršiteljevega predloga s priloženim poročilom in 
dokončnim obračunom oziroma sklepom sodišča.

Znesek varščine, ki presega višino, potrebno za plačilo 
izvršitelja, se v roku iz prejšnjega odstavka vrne upniku. Če ni 
bilo varščine ali če ta ne zadošča za popolno plačilo, izvršitelj 
pozove upnika, naj mu v osmih dneh plača znesek, ki ga dolgu-
je po dokončnem obračunu oziroma sklepu sodišča. Po preteku 
tega roka lahko izvršitelj dolgovani znesek prisilno izterja.

39. člen
(Varščina)

Če zakon določa, da je treba položiti varščino, se varščina 
nakaže na račun sodišča, sodišču pa se predloži dokazilo o 
plačilu.

Sodišče določi višino varščine glede na vrednost uve-
ljavljene terjatve in ob upoštevanju osebnih in premoženjskih 
razmer tistega, ki jo je dolžan položiti.

Drugo poglavje	
Predlog za izvršbo

40. člen
(Vsebina predloga)

V predlogu za izvršbo, ki se lahko pošlje na predpisanem 
obrazcu, morajo biti navedeni: upnik in dolžnik ter dolžnikove 
identifikacijske številke, če upnik z njimi razpolaga (npr. EMŠO, 
davčna številka), izvršilni naslov ali verodostojna listina, dolžni-
kova obveznost, sredstvo in predmet izvršbe ter drugi podatki, 
ki so potrebni, da se izvršba lahko opravi.

Predlogi za izvršbo se lahko obdelujejo v informacijskem 
sistemu avtomatizirano. Pri avtomatizirani obdelavi se sklepi in 
odredbe opremijo s strojnim odtisom sodnega pečata; podpis 
ni potreben.

Minister, pristojen za pravosodje, predpiše obrazce iz pr-
vega odstavka tega člena, vrste izvršb, v katerih se predlogi za 
izvršbo pošljejo na predpisanih obrazcih, vrste izvršb, v katerih 
se predlogi za izvršbo obdelujejo v informacijskem sistemu 
avtomatizirano, in potek takega postopka.

Če v izvršbah, v katerih je minister, pristojen za pravo-
sodje, v skladu s prejšnjim odstavkom določil, da se predlogi 
za izvršbo vlagajo na predpisanih obrazcih, predlog ni vložen 
na predpisanem obrazcu, ravna sodišče s takšnim predlogom 
kot z nepopolno vlogo.

V predlogu za izvršbo, pri kateri je treba opraviti nepo-
sredna dejanja izvršbe in zavarovanja, mora upnik navesti 
izvršitelja, ki naj ga sodišče določi za opravo teh dejanj.

Če upnik zahteva izvršbo s sredstvi ali predmeti izvršbe, 
pri katerih se v času vložitve predloga za izvršbo ne ve, ali bo 
treba določiti izvršitelja, upnik izvršitelja navede v določenem 
roku tekom postopka po pozivu sodišča, v katerem ga sodišče 
opozori, da bo sklep o izvršbi v celoti ali delno s sklepom raz-
veljavilo, ali ne bo opravilo posameznega dejanja izvršbe, če v 
določenem roku ne bo navedel izvršitelja. Zoper sklep, s kate-
rim se sklep o izvršbi v celoti ali delno razveljavi ali se odloči, da 
se posamezno dejanje izvršbe ne bo opravilo, ni pritožbe.

Če zahteva upnik izvršbo na premičnine, mu jih v predlo-
gu za izvršbo ni treba natančneje označiti.

Če upnik na podlagi verodostojne listine predlaga izvršbo 
na dolžnikova sredstva pri organizacijah za plačilni promet, 
na nematerializirane vrednostne papirje oziroma na plačo, v 
predlogu za izvršbo ni dolžan navesti podatkov o organizaciji 
za plačilni promet, pri kateri ima dolžnik denarna sredstva in 
številke računa, podatkov o nematerializiranih vrednostnih pa-
pirjih, katerih imetnik je dolžnik, oziroma dolžnikovo zaposlitev. 
V tem primeru sodišče po pravnomočnosti sklepa o izvršbi po 
uradni dolžnosti opravi poizvedbe o teh podatkih.

Upravljavec podatkov ali zbirk podatkov je dolžan upniku, 
ki izkaže pravni interes, na njegovo zahtevo, ne glede na do-
ločbe predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov ali zbirk 
podatkov, in ne glede na državljanstvo oziroma državo, ki ji 
upnik pripada, posredovati osebne podatke, ki se nanašajo na 
dolžnika ali na osebo iz drugega odstavka 31. člena tega zako-
na, in sicer rojstne podatke, matično in davčno številko, naslov 
prebivališča, zaposlitev, podatke o terjatvah, deležih, delnicah 
in drugih vrednostnih papirjih, premičnem in nepremičnem 
premoženju, številke računov, na katerih ima denarna sredstva 
pri organizacijah za plačilni promet ter druge podatke, ki so 
potrebni za sestavo predloga za izvršbo in za opravo izvršbe.

Upnik izkaže pravni interes z listino, ki je izvršilni naslov, 
na podlagi katerega je mogoče po tem zakonu predlagati 
izvršbo.

Če predlogu za izvršbo ni priloženo dokazilo o plačilu 
sodne takse za predlog in za sklep, ki mora biti plačana po 
predpisih o sodnih taksah, in niso podani pogoji za oprostitev 
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plačila sodnih taks, ravna sodišče s takim predlogom kot z ne-
popolno vlogo. Če dokazilo ni predloženo v naknadnem roku, 
se šteje, da je upnik predlog za izvršbo umaknil.

Ne glede na prejšnji odstavek predloga za izvršbo v ele-
ktronski obliki ni mogoče poslati po elektronski poti, če sodna 
taksa za predlog in za sklep, ki mora biti plačana po predpisih 
o sodnih taksah, ni plačana oziroma če se predlaga oprostitev 
plačila sodne takse, predlog za oprostitev pa ni izpolnjen.

Če upnik vloži predlog za izvršbo po pooblaščencu, se v 
predlogu za izvršbo navede, da je bilo pooblastilo dano.

40.a člen
(Krajevna pristojnost)

Ne glede na določbe o krajevni pristojnosti, določene z 
zakonom, se pri izvršbi na podlagi verodostojne listine predlogi 
za izvršbo vložijo pri Okrajnemu sodišču v Ljubljani. O predlo-
gih odloči to sodišče.

41. člen
(Vsebina predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine)

Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine 
(23. člen) mora vsebovati tudi zahtevo, naj sodišče naloži dol-
žniku, da v osmih dneh, v meničnih in čekovnih sporih pa v treh 
dneh po vročitvi sklepa, plača terjatev skupaj z odmerjenimi 
stroški.

Verodostojno listino, na podlagi katere zahteva izvršbo, 
mora upnik v predlogu določno označiti.

Če sta stranki glede terjatve, zaradi katere upnik zahteva 
izvršbo na podlagi verodostojne listine, sklenili dogovor o kra-
jevni pristojnosti, lahko upnik v predlogu za izvršbo predlaga, 
naj se v primeru dolžnikovega ugovora postopek nadaljuje 
pred sodiščem, pristojnim po tem dogovoru. V tem primeru 
mora upnik v predlogu za izvršbo določno označiti tudi listino o 
sporazumu o pristojnosti.

42. člen
(Vsebina predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova 

in potrdilo o izvršljivosti)
Izvršilni naslov, na podlagi katerega zahteva izvršbo, 

mora upnik v predlogu za izvršbo določno označiti in navesti, 
ali je bilo izdano potrdilo o izvršljivosti.

Potrdilo o izvršljivosti da sodišče oziroma organ, ki je 
odločal o terjatvi na prvi stopnji.

Neutemeljeno potrdilo o izvršljivosti iz drugega odstavka 
tega člena razveljavi na predlog ali po uradni dolžnosti s skle-
pom sodišče oziroma organ, ki ga je izdal.

42.a člen
(Potrdilo o izvršljivosti oziroma verodostojnosti na podlagi 
pravnega akta Evropske unije, ki se v Republiki Sloveniji 

uporablja neposredno)
Potrdilo o izvršljivosti odločbe oziroma javne listine na 

podlagi določb pravnega akta Evropske unije, ki se v Republiki 
Sloveniji uporablja neposredno, izda na zahtevo stranke organ, 
ki je odločal o terjatvi na prvi stopnji oziroma je sestavil javno 
listino.

Potrdilo o verodostojnosti tuje odločbe oziroma tuje javne 
listine na podlagi določb pravnega akta Evropske unije, ki se 
v Republiki Sloveniji uporablja neposredno, izda na zahtevo 
stranke minister, pristojen za pravosodje.

Minister, pristojen za pravosodje, s podzakonskim pred-
pisom predpiše postopek za izdajo potrdila iz prejšnjega od-
stavka.

42.b člen
(Priznanje in izvršitev tuje odločbe oziroma tuje javne listine)

Če je za izvršitev tuje odločbe oziroma tuje javne listine 
v Republiki Sloveniji po določbah zakona, ratificirane in obja-
vljene mednarodne pogodbe ali pravnega akta Evropske unije, 

ki se v Republiki Sloveniji uporablja neposredno, treba izvesti 
postopek priznanja in izvršitve tuje odločbe oziroma tuje javne 
listine, je za izvedbo postopka pristojno okrožno sodišče, na 
območju katerega ima dolžnik stalno ali začasno prebivališče.

42.c člen
(Popravek in razveljavitev potrdila o izvršljivosti oziroma 

verodostojnosti)
Za popravo potrdila iz prvega in drugega odstavka 

42.a člena tega zakona je pristojen organ, ki je po prvem ozi-
roma drugem odstavku 42.a člena tega zakona potrdilo izdal.

Za razveljavitev potrdila iz prvega in drugega odstavka 
42.a člena tega zakona je pristojno sodišče, ki vodi izvršilni 
postopek.

Če izvršilni postopek še ni uveden, je za razveljavitev iz 
prejšnjega odstavka pristojno okrajno sodišče, na območju 
katerega ima dolžnik stalno ali začasno prebivališče.

Pristojni organ na zahtevo stranke popravi ali razveljavi 
potrdilo s sklepom.

43. člen
(Umik in omejitev predloga)

Upnik lahko med postopkom brez dolžnikove privolitve v 
celoti ali delno umakne predlog za izvršbo.

V primeru umika sodišče ustavi postopek.
Upnik lahko po umiku predloga vloži nov predlog za 

izvršbo.

44. člen
(Sklep o izvršbi)

V sklepu o izvršbi, s katerim sodišče dovoli izvršbo, morajo 
biti navedeni: upnik in dolžnik, izvršilni naslov oziroma verodo-
stojna listina, dolžnikova obveznost, sredstvo in predmet izvršbe 
ter drugi podatki, ki so potrebni, da se izvršba lahko opravi.

V sklepu o izvršbi sodišče dolžnika obvesti, da je bil sklep 
o izvršbi izdan le na podlagi podatkov, ki jih je posredoval upnik 
v predlogu za izvršbo in sodišče resničnosti njihove vsebine ni 
preverilo.

V sklepu o izvršbi na podlagi verodostojne listine naloži 
sodišče dolžniku, da v osmih dneh, v meničnih in čekovnih spo-
rih pa v treh dneh po vročitvi sklepa, plača terjatev skupaj z od-
merjenimi stroški ter dovoli izvršbo za poplačilo teh terjatev.

V sklepu iz prejšnjega odstavka sodišče navede krajevno 
pristojno sodišče, ki bo izvršilni postopek vodilo in v njem od-
ločalo po pravnomočnosti sklepa o izvršbi, dolžnika pa pouči 
o pravici do vložitve ugovora zoper ta sklep, o obveznosti ob-
razložitve ugovora in o pravnih posledicah neobrazloženega 
ugovora.

Sklep o izvršbi, s katerim sodišče predlog za izvršbo po-
polnoma ali delno zavrne, mora biti obrazložen.

44.a člen
(Določitev izvršitelja)

V sklepu, s katerim dovoli izvršbo, pri kateri je potrebno 
opraviti neposredna dejanja izvršbe, sodišče določi tudi izvr-
šitelja.

Če izvršitelj ni določen s sklepom o izvršbi, ga sodišče 
določi s posebnim sklepom.

Sodišče določi tistega izvršitelja, ki ga je navedel upnik 
v predlogu za izvršbo. Če je predlagani izvršitelj oseba, ki po 
drugem ali tretjem odstavku 288. člena tega zakona ne sme 
opravljati neposrednih dejanj izvršbe in zavarovanja, sodišče 
s sklepom o tem obvesti upnika in ga pozove, da v določenem 
roku navede novega izvršitelja ter ga opozori, da bo predlog 
za izvršbo v celoti ali delno s sklepom zavrglo, če v določenem 
roku ne bo navedel novega izvršitelja.

Zoper sklep o določitvi izvršitelja ni pritožbe, stranke pa 
lahko v osmih dneh od prejema sklepa iz razlogov po prejšnjem 
odstavku zahtevajo izločitev izvršitelja.
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Ne glede na določbe o krajevni pristojnosti, določene z za-
konom, se pri izvršbi na podlagi verodostojne listine zahteva iz 
prejšnjega odstavka vloži pri Okrajnemu sodišču v Ljubljani.

O izločitvi izvršitelja mora sodnik, ki vodi postopek, odločiti 
v treh dneh od poteka roka iz četrtega odstavka tega člena. 
Če ugotovi, da je predlagani izvršitelj oseba, ki po drugem ali 
tretjem odstavku 288. člena tega zakona ne sme opravljati 
neposrednih dejanj izvršbe in zavarovanja, o tem s sklepom 
obvesti upnika in ga pozove, da v določenem roku navede 
novega izvršitelja ter ga opozori, da bo sklep o izvršbi v celoti 
ali delno s sklepom razveljavilo, če v določenem roku ne bo 
navedel novega izvršitelja.

Pri izvršbi na podlagi verodostojne listine o izločitvi iz-
vršitelja odloči sodnik krajevno pristojnega sodišča, ki vodi 
izvršilni postopek in v njem odloča po pravnomočnosti sklepa 
o izvršbi.

Izvršitelj mora takoj predlagati svojo izločitev, če je do-
ločen za izvršitelja v zadevi iz drugega ali tretjega odstavka 
288. člena tega zakona. O izločitvi odloča sodišče po šestem 
odstavku tega člena.

Če izvršitelj v posamezni izvršilni zadevi ne opravlja ne-
posrednih dejanj izvršbe in zavarovanja v rokih, ki jih določa ta 
zakon in podzakonski predpisi, ga sodišče na predlog upnika s 
sklepom odstavi. Upnik mora v predlogu za odstavitev navesti 
tudi novega izvršitelja, ki naj ga sodišče določi namesto odsta-
vljenega izvršitelja.

Razlogi za določitev drugega izvršitelja morajo biti zazna-
movani v evidenci sodišča o imenovanju izvršiteljev.

Zaradi ugotavljanja razrešitvenih razlogov, izdelave ocene 
izvršiteljevega dela in nadzora nad zakonitostjo opravljanja 
službe izvršitelja lahko minister, pristojen za pravosodje, prido-
biva iz evidence iz prejšnjega odstavka od sodišča podatke o 
razlogih za določitev drugega izvršitelja.

45. člen
(Vročitev sklepa o izvršbi)

Sklep o izvršbi, s katerim dovoli izvršbo, vroči sodišče 
upniku in dolžniku, sklep o izvršbi, s katerim zavrne predlog za 
izvršbo, pa samo upniku. Sklep o izvršbi, s katerim je določen 
izvršitelj, oziroma sklep o določitvi izvršitelja vroči sodišče izvr-
šitelju, skupaj s priloženim prepisom vseh listin, ki so potrebne 
za opravo izvršbe.

Sklepu o izvršbi, ki se vroči dolžniku, je priložena tudi 
kopija predloga za izvršbo.

Sklep o izvršbi za izterjavo denarne terjatve, izdan na 
podlagi izvršilnega naslova, vroči sodišče tudi dolžnikovemu 
dolžniku, klirinško depotni družbi in sodišču, ki mora opraviti 
zaznambo sklepa v javni knjigi, sklep o izvršbi na denarna 
sredstva dolžnika pa tudi organizaciji za plačilni promet, pri 
kateri so ta sredstva.

Sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine vroči so-
dišče izvršitelju in osebam oziroma organom iz prejšnjega 
odstavka šele, ko postane pravnomočen.

Sklep o izvršbi na premične stvari in sklep o določitvi 
izvršitelja vroči dolžniku izvršitelj ob prvem izvršilnem dejanju, 
če ni v tem zakonu drugače določeno.

Tretje poglavje	
Opravljanje izvršbe

46. člen
(Izvršba na podlagi nepravnomočnega sklepa)

Izvršba se začne opravljati pred pravnomočnostjo sklepa 
o izvršbi, če zakon za posamezna izvršilna dejanja ne določa 
drugače.

Upnik ne more biti poplačan pred pravnomočnostjo sklepa 
o izvršbi.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se upnik popla-
ča pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi, če gre za izvršbo na 

podlagi izvršilnega naslova, izdanega v postopku v gospodar-
skih sporih, s katero se posega na denarna sredstva, ki jih ima 
dolžnik pri organizacijah za plačilni promet.

47. člen
(Meje izvršbe)

Izvršba se opravi v mejah, določenih v sklepu o izvršbi.

48. člen
(Čas izvršbe)

Izvršilna dejanja se opravljajo ob delavnikih, in to pod-
nevi.

Če bi bilo nevarno odlašati, se izvršilna dejanja opravljajo 
tudi druge dneve in ponoči.

49. člen
(Ravnanje izvršitelja)

Izvršitelj je dolžan opravljati neposredna dejanja izvršbe 
ne glede na zatrjevane ovire dejanske ali pravne narave, razen 
če sodišče odredi drugače.

Pri izvršilnih dejanjih v dolžnikovem stanovanju, pri katerih 
ni navzoč dolžnik, njegov zakoniti zastopnik, pooblaščenec ali 
odrasel član njegovega gospodinjstva, morata biti navzoča dva 
polnoletna občana.

Kadar je treba opraviti izvršilno dejanje v zaklenjenem 
prostoru, pa dolžnik ni navzoč ali prostora noče odpreti, ga na 
podlagi odredbe sodišča nasilno odpre izvršitelj v navzočnosti 
dveh polnoletnih občanov.

Minister, pristojen za pravosodje, s podzakonskim predpisom 
natančneje predpiše ravnanje izvršitelja pri opravljanju izvršbe.

50. člen
(Izvršba v prostoru pravne osebe)

Kadar se opravlja izvršba v prostoru pravne osebe, zah-
teva izvršitelj pred pričetkom izvršilnih dejanj od zakonitega 
zastopnika te pravne osebe, da takoj določi osebo, ki bo nav-
zoča pri dejanjih.

Če zakonitega zastopnika ni v prostorih pravne osebe ali 
če ne določi osebe, ki bo navzoča, opravi izvršitelj dejanja v 
navzočnosti dveh polnoletnih občanov.

51. člen
(Pomoč policije)

Izvršitelj lahko glede na okoliščine primera zaprosi za priso-
tnost in pomoč policije pri opravi posameznih izvršilnih dejanj, če 
naleti na upiranje ali ogrožanje ali če to utemeljeno pričakuje.

Stroški policije so izvršilni stroški.

52. člen
(Nepravilnosti pri opravljanju izvršbe)

Stranka ali udeleženec v postopku lahko z vlogo zahteva 
od sodišča, naj odpravi nepravilnost, ki jo je izvršitelj ali druga 
oseba, ki sodeluje v postopku, storila pri opravljanju izvršbe.

Sodišče odloči o tej zahtevi s sklepom, samo če je vložnik 
to zahteval.

O nepravilnostih, ki jih stori izvršitelj pri opravljanju izvrš-
be, je sodišče dolžno obvestiti ministra, pristojnega za pravo-
sodje, in zbornico izvršiteljev.

Četrto poglavje	
Ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi

53. člen
(Ugovor kot edino dolžnikovo pravno sredstvo)

Sklep o izvršbi, s katerim je predlogu za izvršbo ugodeno, 
lahko dolžnik izpodbija z ugovorom, razen če izpodbija samo 
odločitev o stroških.
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Ugovor mora biti obrazložen. V ugovoru mora dolžnik 
navesti dejstva, s katerim ga utemeljuje in predložiti dokaze, 
sicer se ugovor šteje kot neutemeljen.

Za neobrazložen ugovor ne velja določba 57. člena tega 
zakona.

54. člen
(Pristojnost)

O ugovoru odloča sodišče, ki je izdalo sklep o izvršbi, če 
zakon ne določa drugače.

55. člen
(Razlogi za ugovor)

Ugovor zoper sklep o izvršbi je mogoče vložiti iz razlogov, 
ki preprečujejo izvršbo, zlasti pa:

1. če sodišče, ki je izdalo sklep o izvršbi, zanj ni bilo 
pristojno;

2. če listina, na podlagi katere je bila dovoljena izvršba, ni 
izvršilni naslov ali verodostojna listina;

3. če odločba, na podlagi katere je bil izdan sklep o izvr-
šbi, še ni izvršljiva;

4. če je odločba, na podlagi katere je bil izdan sklep o 
izvršbi, razveljavljena, odpravljena ali spremenjena;

5. če je poravnava, na podlagi katere je bil izdan sklep o 
izvršbi, razveljavljena ali izrečena za nično;

6. če še ni pretekel rok za izpolnitev terjatve ali če še ni 
nastopil pogoj, ki je bil določen v poravnavi;

7. če je izvršba dovoljena na stvari, denarno terjatev ali 
na druge pravice, ki so izvzete iz izvršbe, oziroma na katerih je 
možnost izvršbe omejena;

8. če je terjatev prenehala na podlagi dejstva, ki je nasto-
pilo po izvršljivosti odločbe ali pred tem, toda v času, ko dolžnik 
tega ni mogel uveljavljati v postopku, iz katerega izvira izvršilni 
naslov, oziroma če je terjatev prenehala na podlagi dejstva, ki 
je nastopilo po sklenitvi poravnave;

9. če je upnik odložil izpolnitev obveznosti za čas, ki še 
ni potekel;

10. če je pretekel rok, v katerem je po zakonu mogoče 
predlagati izvršbo;

11. če je nastopilo zastaranje terjatve, o kateri je bilo od-
ločeno v izvršilnem naslovu;

12. če terjatev ni prešla na upnika oziroma če obveznost 
ni prešla na dolžnika.

Pri odločanju o ugovoru sodišče pazi po uradni dolžnosti 
na razloge iz 1. do 4. točke, pri razlogu iz 7. točke pa, če je 
izvršba dovoljena na predmetih, ki niso v prometu.

56. člen
(Ugovor po izteku roka)

Ugovor, ki temelji na dejstvu, ki se nanaša na samo terja-
tev, in je nastopilo po izvršljivosti odločbe oziroma po sklenitvi 
poravnave, lahko dolžnik vloži tudi po pravnomočnosti sklepa 
o izvršbi, vse do konca izvršilnega postopka, če ga brez svoje 
krivde ni mogel uveljavljati v ugovoru zoper sklep o izvršbi.

Dolžnik je dolžan v takem ugovoru navesti vse razloge, 
ki jih lahko uveljavi v času vložitve. Sodišče zavrže kasnejši 
ugovor, če temelji na razlogih, ki bi jih dolžnik lahko uveljavil v 
prejšnjem ugovoru.

56.a člen
(Ugovor novega dolžnika)

Dolžnik iz četrtega odstavka 24. člena tega zakona lahko 
izpodbija sklep o izvršbi z ugovorom iz razloga po 12. točki 
prvega odstavka 55. člena tega zakona.

57. člen
(Odgovor na ugovor)

Izvod pravočasnega, popolnega in dovoljenega ugovora 
vroči sodišče upniku, in ga opozori na pravne posledice iz pr-
vega in tretjega odstavka 58. člena tega zakona.

Rok za odgovor na ugovor je osem dni.

58. člen
(Sklep o ugovoru)

Če upnik v roku ne odgovori na ugovor, sodišče odloči o 
ugovoru. Pri tem šteje, da so dolžnikove navedbe v ugovoru 
resnične.

Če upnik v odgovoru na ugovor ugovoru nasprotuje, sodišče 
glede na okoliščine primera razpiše narok za obravnavo ugovora 
ali pa izda sklep brez naroka.

V odgovoru na ugovor mora upnik navesti dejstva in predlo-
žiti dokaze, na katere je opiral predlog za izvršbo, sicer se šteje, 
da so dolžnikove navedbe v ugovoru resnične.

S sklepom, ki ga izda o ugovoru, sodišče ugovoru ugodi ali 
ga zavrne ali pa zavrže kot prepoznega, nepopolnega ali nedo-
voljenega.

Če sodišče ugodi ugovoru krajevne nepristojnosti, se izreče 
za krajevno nepristojno in odstopi zadevo krajevno pristojnemu 
sodišču, ki odloči tudi o drugih ugovorih zoper sklep o izvršbi.

Če sodišče ali drug organ s pravnomočno odločbo ugotovi, 
da izvršba, ki še ni končana, ni dopustna (59. in 60. člen), sodišče 
izvršbo ustavi in sklep o izvršbi razveljavi.

59. člen
(Pravda ali drug postopek za nedopustnost izvršbe)

Če je sodišče o ugovoru odločalo na podlagi dejstev, ki so 
bila med strankama sporna, in se ta dejstva nanašajo na samo 
terjatev, lahko dolžnik v tridesetih dneh od pravnomočnosti sklepa 
o ugovoru začne pravdo ali drug postopek za ugotovitev nedopu-
stnosti izvršbe.

Vložitev tožbe po prejšnjem odstavku ne zadrži izvršbe, niti 
izpolnitve dolžnikove obveznosti, če s tem zakonom ni drugače 
določeno.

60. člen
(Obravnavanje nedopustnosti)

Postopek iz prejšnjega člena mora sodišče izvesti kot pred-
nostno zadevo brez odlašanja.

V postopku iz prejšnjega člena mora dolžnik istočasno uve-
ljavljati vse ugovore zaradi nedopustnosti izvršbe, ki jih je mogoče 
uveljavljati po tem zakonu in istočasno navesti vsa dejstva in 
predlagati vse dokaze, s katerimi jih utemeljuje, sicer to pravico 
izgubi.

Nova dejstva in nove dokaze upošteva sodišče samo, če 
jih dolžnik navaja oziroma predlaga v pripravljalni vlogi, vloženi 
v roku, ki mu ga je dalo sodišče zaradi odgovora na upnikove 
navedbe v odgovoru na tožbo.

61. člen
(Ugovor zoper sklep na podlagi verodostojne listine)

Za ugovor zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listi-
ne veljajo določbe 53. in 54. člena tega zakona, s tem, da znaša v 
meničnih in čekovnih sporih rok za ugovor tri dni.

Če se z ugovorom iz prejšnjega odstavka izpodbija sklep o 
izvršbi v delu, s katerim je dolžniku naloženo, da poravna terjatev, 
se šteje, da je ugovor v tem delu obrazložen, če dolžnik navede 
dejstva, s katerimi ga utemeljuje in predlaga dokaze, s katerimi se 
ugotavljajo dejstva, ki jih navaja v ugovoru.

Ugovor iz prvega odstavka 56. člena tega zakona lahko 
dolžnik vloži tudi zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne 
listine, s katerim je dovoljena izvršba, če temelji ugovor na dejstvu, 
ki se nanaša na samo terjatev, dejstvo pa je nastopilo po izdaji 
sklepa o izvršbi.

V postopkih zoper dolžnike – menične zavezance na podlagi 
menice, je dopustno uveljavljati le ugovore po meničnem pravu.

62. člen
(Postopek pri ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi 

verodostojne listine)
Če dolžnik v ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi 

verodostojne listine, ne izjavi, v katerem delu izpodbija sklep, 
se šteje, da ga izpodbija v celoti.
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Če dolžnik sklep o izvršbi izpodbija v celoti ali samo v 
delu, v katerem mu je bilo naloženo, naj terjatev plača, sodišče 
razveljavi sklep o izvršbi v delu, v katerem je dovolilo izvršbo in 
določilo izvršitelja, in opravljena izvršilna dejanja. Sodišč nato 
nadaljuje postopek kot pri ugovoru zoper plačilni nalog, če za 
to ni pristojno, pa se izreče za nepristojno in zadevo odstopi 
pristojnemu sodišču. Pri tem upošteva sporazum o krajevni 
pristojnosti, če ga je upnik uveljavljal in določno označil v pre-
dlogu za izvršbo oziroma če ga je dolžnik uveljavljal v ugovoru 
zoper sklep o izvršbi in mu ga priložil. Predlog za izvršbo na 
podlagi verodostojne listine, ki je bil podlaga za izdajo razvelja-
vljenega sklepa o izvršbi, se obravnava kot tožba v pravdnem 
postopku.

Če dolžnik izpodbija sklep o izvršbi samo v delu, v ka-
terem je sodišče dovolilo izvršbo, se postopek nadaljuje kot 
postopek o ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi izvršilnega 
naslova.

Če sodišče ugovoru iz tretjega odstavka ugodi, je del 
sklepa o izvršbi, s katerim je dolžniku naloženo, naj poravna 
terjatev, izvršilni naslov, na podlagi katerega lahko upnik po-
novno zahteva izvršbo.

Sodišče ne ravna po prejšnjih odstavkih tega člena, če 
ugovor ni obrazložen oziroma je prepozen, nepopoln ali ne-
dovoljen. V teh primerih sodišče ugovor v skladu z zakonom s 
sklepom zavrne ali zavrže.

Če izpodbija dolžnik sklep o izvršbi po prejšnjem odstavku 
samo zaradi krajevne nepristojnosti sodišča, se sodišče, če 
spozna, da ni krajevno pristojno, izreče za krajevno nepristoj-
no in po pravnomočnosti sklepa odstopi zadevo pristojnemu 
sodišču, da izvede postopek izvršbe.

63. člen
(Obnova postopka)

Dolžnik lahko proti tistemu delu sklepa o izvršbi, s katerim 
mu je bilo naloženo, naj poravna terjatev, zahteva obnovo po-
stopka po določbah zakona o pravdnem postopku.

Če sodišče, pri katerem je vložen predlog iz prejšnjega 
odstavka tega člena, ni pristojno za odločanje o predlogu za 
obnovo postopka, pošlje zadevo pristojnemu sodišču.

Peto poglavje	
Ugovor tretjega

64. člen
(Pogoji in rok za ugovor)

Kdor verjetno izkaže, da ima na predmetu izvršbe pravico, 
ki preprečuje izvršbo, lahko vloži ugovor zoper sklep o izvršbi 
in v njem zahteva, naj sodišče izvršbo na ta predmet izreče za 
nedopustno.

Ugovor se lahko vloži do konca izvršilnega postopka.
Izvod pravočasnega, popolnega in dovoljenega ugovora 

vroči sodišče upniku, in ga opozori na pravne posledice iz 
 prvega odstavka 65. člena tega zakona.

Rok za odgovor na ugovor je osem dni.
Če ugovor ni obrazložen ali če pravica ni verjetno izkaza-

na se šteje, da je ugovor neutemeljen.

65. člen
(Sklep o ugovoru)

Če upnik v roku ne odgovori na ugovor, ali če izjavi, da 
ugovoru ne nasprotuje, sodišče glede na okoliščine primera v 
celoti ali delno razveljavi sklep o izvršbi in ustavi izvršbo.

Če upnik v danem roku izjavi, da ugovoru nasprotuje, 
sodišče ugovor zavrne.

Vložnik ugovora lahko v roku trideset dni od pravnomoč-
nosti sklepa iz prejšnjega odstavka začne pravdo za ugotovitev, 
da izvršba na ta predmet ni dopustna.

Dolžnik, ki izpodbija pravico tretji osebi, je lahko zajet s 
tožbo iz tretjega odstavka tega člena za ugotovitev te pravice.

Če sodišče s pravnomočno odločbo ugotovi, da izvršba, 
ki še ni končana oziroma je bila odložena (73. člen), na dolo-
čen predmet ni dopustna, sodišče glede tega predmeta ustavi 
izvršbo in razveljavi sklep o izvršbi.

V postopku, ki ga začne vložnik po tretjem odstavku tega 
člena, se smiselno uporabljajo določbe drugega odstavka 59. 
in 60. člena.

66. člen
(Kdaj se ne more zahtevati, da se izvršba izreče za 

nedopustno)
Oseba, katere solastninski delež na premični stvari, ki je 

predmet izvršbe, ne presega polovice njene vrednosti, ne more 
zahtevati, da se izvršba glede njenega deleža izreče za nedo-
pustno. Iz zneska, dobljenega s prodajo stvari, pa ima pravico 
zahtevati izplačilo svojega deleža sorazmerno ceni, doseženi 
s prodajo, vendar najmanj sorazmerno ocenjeni vrednosti, in 
sicer pred vsemi upniki in pred povrnitvijo stroškov izvršilnega 
postopka.

Oseba iz prejšnjega odstavka tega člena lahko predlaga 
cenitev po tretjem odstavku 89. člena tega zakona. Pri tem ne 
trpi stroškov cenitve v primeru, če je bila s cenitvijo ugotovljena 
cena višja od seštevka vrednosti predmeta po že opravljeni 
cenitvi in stroškov nove cenitve.

Oseba iz prvega odstavka tega člena ima pravico zah-
tevati, da se ji odstopi stvar, ki je predmet izvršbe, če položi 
znesek, ki ustreza vrednosti dolžnikovega deleža na tej stvari.

Če osebi iz prvega odstavka tega člena kdo izpodbija de-
lež na stvari, ki je predmet izvršbe, lahko s tožbo zoper upnika 
zahteva ugotovitev obstoja svojega deleža.

Šesto poglavje	
Nasprotna izvršba

67. člen
(Razlogi za nasprotno izvršbo)

Ko je izvršba že opravljena, lahko predlaga dolžnik pri 
sodišču nasprotno izvršbo in zahteva, naj mu upnik vrne tisto, 
kar je z izvršbo dobil:

1. če je med izvršilnim postopkom poravnal upnikovo 
terjatev;

2. če je bil izvršilni naslov pravnomočno odpravljen, spre-
menjen, razveljavljen ali izrečen za neveljavnega;

3. če je bil sklep o izvršbi pravnomočno v celoti ali delno 
razveljavljen ali spremenjen;

4. če je sodišče izreklo za nedopustno izvršbo, ki je že 
bila opravljena;

5. če je upnik prejel več kot znaša njegova terjatev, ali če 
pri izvršbi na plačo in druge denarne prejemke niso bile upo-
števane določbe o omejitvi izvršbe.

Predlog za nasprotno izvršbo, ki se lahko pošlje na pred-
pisanem obrazcu, lahko vloži dolžnik v treh mesecih od dneva, 
ko je zvedel za razlog zanjo, najkasneje pa v enem letu od 
dneva, ko je bil končan izvršilni postopek.

Minister, pristojen za pravosodje, predpiše obrazce iz 
prejšnjega odstavka in vrste izvršb, v katerih se predlogi za 
izvršbo pošljejo na predpisanih obrazcih.

Pred iztekom tega roka dolžnik ne more uveljavljati svoje 
terjatve v pravdnem postopku.

68. člen
(Postopek s predlogom za nasprotno izvršbo)

Predlog za nasprotno izvršbo vroči sodišče upniku in 
zahteva od njega, naj se v osmih dneh od vročitve o njem 
izjavi, in ga opozori na pravne posledice iz drugega odstavka 
tega člena.

Če se upnik v predpisanem roku ne izjavi ali če izjavi, da 
predlogu ne nasprotuje, izda sodišče sklep, s katerim predlogu 
za nasprotno izvršbo ugodi.
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Če upnik v predpisanem roku izjavi, da nasprotuje pre-
dlogu, odloči sodišče o njem po opravljenem naroku.

S sklepom, s katerim ugodi predlogu, naloži sodišče 
upniku, da mora v petnajstih dneh vrniti dolžniku tisto, kar je 
z izvršbo dobil.

Proti pravnomočnemu sklepu, s katerim sodišče pre-
dlogu za nasprotno izvršbo ugodi ali ga zavrne, je dovoljen 
predlog za obnovo postopka po določbah zakona o pravdnem 
postopku.

69. člen
(Sklep o nasprotni izvršbi)

Na podlagi pravnomočnega in izvršljivega sklepa, s ka-
terim je ugodilo predlogu za nasprotno izvršbo, dovoli sodišče 
na dolžnikov predlog s sklepom nasprotno izvršbo.

Glede nadaljnjega postopka se smiselno uporabljajo 
določbe, ki se nanašajo na izvršbo.

70. člen
(Če nasprotna izvršba ni mogoča)

Sodišče ne ugodi predlogu za nasprotno izvršbo, če je 
zahtevana vrnitev predmeta, glede katerega so nastale take 
stvarne ali pravne spremembe, da vrnitev ni več mogoča.

V tem primeru lahko dolžnik uveljavlja svojo pravico v 
pravdnem postopku, še preden izteče rok iz drugega odstavka 
67. člena tega zakona.

Sedmo poglavje	
Odlog in ustavitev izvršbe

1.	Odlog izvršbe

71. člen
(Na predlog dolžnika)

Sodišče lahko na dolžnikov predlog popolnoma ali delo-
ma odloži izvršbo, če dolžnik izkaže za verjetno, da bi s takoj-
šnjo izvršbo pretrpel nenadomestljivo ali težko nadomestljivo 
škodo in da je ta škoda večja od tiste, ki zaradi odloga lahko 
nastane upniku, v naslednjih primerih:

1. če je zoper odločbo, na podlagi katere je bila dovolje-
na izvršba, vložil izredno pravno sredstvo;

2. če je vložen predlog za vrnitev v prejšnje stanje v 
postopku, v katerem je bila izdana odločba, ki je bila podlaga 
za dovolitev izvršbe;

3. če je vložena tožba za razveljavitev arbitražne odloč-
be, na podlagi katere je bila dovoljena izvršba;

4. če je vložena tožba za razveljavitev poravnave, na 
podlagi katere je bila dovoljena izvršba;

5. če je dolžnik zoper sklep o izvršbi vložil ugovor;
6. če je dolžnik vložil predlog za razveljavitev potrdila o 

izvršljivosti;
7. če je izvršba odvisna od sočasne izpolnitve kakšne 

upnikove obveznosti, dolžnik pa je odrekel izpolnitev svoje 
obveznosti zaradi tega, ker upnik svoje ni izpolnil in tudi ni 
pokazal pripravljenosti, da jo sočasno izpolni;

8. če je dolžnik ali udeleženec v postopku zahteval 
odpravo nepravilnosti, ki so bile storjene pri opravljanju 
izvršbe;

9. če je dolžnik začel pravdo ali drug postopek zaradi 
nedopustnosti izvršbe (59. in 60. člen).

Sodišče sme na predlog dolžnika odložiti izvršbo tudi v 
drugih primerih, ko so za to podani posebno upravičeni razlo-
gi, vendar najdlje za tri mesece in le enkrat.

Sodišče postavi na upnikov predlog za odlog izvršbe 
pogoj, da dolžnik zagotovi varščino, razen če bi s tem bilo 
ogroženo njegovo preživljanje ali preživljanje njegovih dru-
žinskih članov. Če dolžnik ne zagotovi varščine v roku, ki ga 
določi sodišče in ki ne sme biti daljši od 15 dni, se šteje, da je 
predlog za odlog umaknil.

72. člen
(Na predlog upnika)

Na predlog upnika sodišče popolnoma ali deloma odloži 
izvršbo, če se izvršba še ni začela.

Če se je izvršba že začela, dolžnik pa se je v roku, ki mu 
ga je določilo sodišče, izjavil proti odlogu, sodišče zavrne predlog 
za odlog.

Če gre za izvršbo na premičnine, na nematerializirane 
vrednostne papirje, ki ne kotirajo na borzi, ali na izpraznitev in 
izročitev nepremičnin, izvršitelj pa je zadevo že prevzel, mora 
upnik predlog za odlog izvršbe vložiti pri izvršitelju. Izvršitelj mora 
predlog za odlog takoj poslati v odgovor dolžniku in mu določiti 
rok za odgovor.

Če se je dolžnik v roku, ki mu ga je določil izvršitelj, izjavil 
proti odlogu, izvršitelj predlog za odlog skupaj z izjavo dolžnika 
takoj odstopi sodišču, ki o predlogu za odlog odloči v skladu z 
drugim odstavkom tega člena.

Če dolžnik s predlogom za odlog soglaša ali če se v roku, ki 
mu ga je določil izvršitelj, ne izjavi o predlogu za odlog, izvršitelj v 
spisu in vpisniku evidentira čas odloga.

Če zakon določa, da je treba izvršbo zahtevati v določenem 
roku, lahko upnik predlaga odlog v tem roku.

73. člen
(Na predlog tretjega)

Na predlog tretjega, ki je zahteval, naj se izvršba na določen 
predmet izreče za nedopustno, odloži sodišče izvršbo glede tega 
predmeta, če tretji obstoj svoje pravice na predlaganem predmetu 
izvršbe izkaže s pravnomočno sodno odločbo ali kakšno drugo 
javno listino, z zasebno listino, ki ima naravo javne listine, ali če 
obstoj svoje pravice opira na dejstva, ki so splošno znana.

Če tretji obstoja svoje pravice na predlaganem predmetu 
izvršbe ne izkaže na način iz prejšnjega odstavka, sodišče na pre-
dlog tretjega odloži izvršbo glede tega predmeta, če tretji izkaže 
za verjetno, da bi s takojšnjo izvršbo pretrpel nenadomestljivo ali 
težko nadomestljivo škodo.

Sodišče na upnikov predlog postavi za odlog izvršbe pogoj, 
da tisti, ki zahteva odlog, položi varščino, razen, če bi s tem bilo 
ogroženo njegovo preživljanje ali preživljanje njegovih družinskih 
članov.

74. člen
(Čas, za katerega se izvršba odlaga)

Če je izvršba odložena zato, ker je dolžnik ali tretji vložil ka-
kšno pravno sredstvo (71. in 73. člen, 11. člen zakona o državnem 
tožilstvu), traja odlog do konca postopka o pravnem sredstvu.

Če sodišče odloži izvršbo na dolžnikov predlog iz kakšnega 
drugega razloga, določi čas odloga glede na okoliščine primera.

Če je predlagal odlog izvršbe upnik, jo sodišče oziroma izvr-
šitelj odloži za toliko časa, za kolikor je upnik predlagal.

Če je upnik predlagal odlog izvršbe v primeru, v katerem je 
treba izvršbo zahtevati v določenem roku, sodišče ne sme odložiti 
izvršbe za daljši čas.

75. člen
(Nadaljevanje odložene izvršbe)

Odložena izvršba se po uradni dolžnosti nadaljuje, ko prete-
če čas, za katerega je bila odložena.

Na upnikov predlog lahko sodišče nadaljuje izvršbo tudi pred 
iztekom roka, za katerega je bila odložena, če upnik izkaže za 
verjetno, da so prenehali razlogi za odlog, ali če položi varščino. 
V primeru iz tretjega odstavka 72. člena tega zakona upnik tak 
predlog vloži pri pristojnem sodišču.

2. Ustavitev izvršbe

76. člen
Poleg drugih primerov, ki so določeni v tem zakonu, 

sodišče ustavi izvršbo po uradni dolžnosti, tudi če je izvršilni 
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naslov pravnomočno odpravljen, spremenjen, razveljavljen ali 
izrečen za neveljavnega, oziroma če je razveljavljeno potrdilo 
o izvršljivosti.

Kadar sodišče ustavi izvršbo, s tem razveljavi, če zakon 
ne določa drugače, tudi opravljena izvršilna dejanja, kolikor s 
tem niso prizadete pridobljene pravice drugih oseb.

Drugi razdelek	
IZVRŠBA ZA IZTERJAVO DENARNE TERJATVE

Osmo poglavje	
Izvršba na premičnine

1.	Krajevna pristojnost

77. člen
(Če je v predlogu navedeno, kje so stvari)

Za odločitev o predlogu za izvršbo na premičnine je kra-
jevno pristojno sodišče, na območju katerega so stvari.

78. člen
(Če v predlogu ni navedeno, kje so stvari)

Upnik lahko predlaga, naj sodišče izda sklep o izvršbi na 
premičnine, ne da bi navedel, kje so stvari.

Za odločitev o tem predlogu je krajevno pristojno sodišče, 
na območju katerega ima dolžnik stalno ali začasno prebivali-
šče oziroma sedež.

2. Oprostitve in omejitve izvršbe

79. člen
(Predmeti, izvzeti iz izvršbe)

Predmet izvršbe niso:
1. obleka, obutev, perilo in drugi predmeti za osebno rabo 

ter posteljnina, posoda, pohištvo, štedilnik, hladilnik, pralni stroj 
in druge za gospodinjstvo potrebne stvari, kolikor je vse to nuj-
no potrebno dolžniku in članom njegovega gospodinjstva;

2. hrana in kurjava, potrebni dolžniku in članom njegove-
ga gospodinjstva za šest mesecev;

3. delovna in plemenska živina, kmetijski stroji in druge 
delovne priprave, ki so dolžniku kmetu nujni za kmetijsko dejav-
nost, ter seme za uporabo na njegovem gospodarstvu in krma 
za živino za štiri mesece;

4. predmeti, ki so dolžniku, ki opravlja javno službo ali 
znanstveno, umetniško ali drugo delo kot poklic, nujno potrebni 
za opravljanje njegovega dela;

5. gotovina dolžnika, ki ima stalne mesečne prejemke, do 
mesečnega zneska, ki je po zakonu izvzet iz izvršbe, v soraz-
merju s časom do naslednjih prejemkov;

6. redi, medalje, vojne spomenice in druga odličja in pri-
znanja, poročni prstan, osebna pisma, rokopisi in drugi osebni 
dolžnikovi spisi ter slike oziroma fotografije družinskih članov;

7. pripomočki, ki so bili dani invalidu ali drugi osebi s tele-
snimi hibami na podlagi predpisa, ali si jih je sam nabavil, in so 
nujni za opravljanje njegovih življenjskih funkcij.

Če se stranki ne moreta sporazumeti, kateri predmeti so 
glede na določbo prvega odstavka tega člena izvzeti iz izvršbe, 
ali če se to sicer pokaže za potrebno, odloči o tem sodišče.

Predmeti iz 1. do 4. točke prvega odstavka tega člena 
niso izvzeti iz izvršbe, če se vodi izvršba zaradi poplačila terja-
tve iz naslova posojila, s katerim je bil predmet kupljen, oziroma 
posojila, danega za razvoj dejavnosti, za katero je bil predmet 
kupljen, ter v primeru, kadar se vodi izvršba zaradi poplačila 
terjatve, ki je bila zavarovana s pogodbeno zastavno pravico 
na tem predmetu.

Poštna pošiljka ali poštno denarno nakazilo, naslovljeno 
na dolžnika, ne more biti predmet izvršbe, dokler mu ni vro-
čeno.

80. člen
(Omejitve izvršbe proti pravnim osebam in podjetniku)

Izvršbe proti pravni osebi, ki opravlja gospodarsko de-
javnost in proti podjetniku, ni mogoče dovoliti na stroje, orodje 
in druge delovne priprave, kolikor so te stvari nujno potrebne 
dolžniku za opravljanje njegove dejavnosti, ter na surovine, 
polizdelke, namenjene za predelavo, in pogonsko gorivo, koli-
kor ne presegajo količine, potrebne za enotedensko povprečno 
proizvodnjo.

Predmeti iz prvega odstavka tega člena niso izvzeti iz 
izvršbe, če se vodi izvršba zaradi poplačila terjatve iz naslova 
posojila, s katerim je bil predmet kupljen, oziroma posojila, da-
nega za razvoj dejavnosti, za katero je bil predmet kupljen, ter v 
primeru, kadar se vodi izvršba zaradi poplačila terjatve, ki je bila 
zavarovana s pogodbeno zastavno pravico na tem predmetu.

Proti pravni osebi, ki ni zajeta v prvem odstavku tega čle-
na, sme sodišče dovoliti izvršbo samo na tiste stvari, ki ji niso 
potrebne za opravljanje njene dejavnosti oziroma nalog.

Če se stranki ne moreta sporazumeti, kateri predmeti so 
glede na določbo prvega in tretjega odstavka tega člena izvzeti 
iz izvršbe, ali če se to sicer pokaže za potrebno, odloči o tem 
sodišče.

3.	Izvršilna dejanja

81. člen
Izvršba na premičnine se opravi z rubežem in cenitvijo 

stvari, s prodajo stvari in s poplačilom upnika iz zneska, do-
bljenega s prodajo.

V predlogu za izvršbo lahko upnik zahteva le rubež in 
cenitev, vendar mora v tem primeru v treh mesecih od rubeža in 
cenitve predlagati prodajo stvari, sicer sodišče ustavi izvršbo.

Rubež ter prepoved odtujitve se vpiše v uradni register 
zarubljenih premičnin in zastavnih pravic, če se ta vodi. Vpis 
opravi na zahtevo izvršitelja, na podlagi sklepa o izvršbi in 
rubežnega zapisnika, organ, ki vodi register.

Organ, pristojen za vodenje registra iz prejšnjega od-
stavka, po uradni dolžnosti pošlje podatke o rubežu in prepo-
vedi odtujitve organom, ki vodijo uradne evidence, v katerih je 
premičnina vpisana, da jih vpišejo v te evidence in v listine, s 
katerimi se dokazuje lastništvo premičnine. Dolžnik je dolžan 
predložiti listine za vpis v treh dneh po prejemu zahteve od 
organa, ki vodi takšno uradno evidenco, sicer organ obvesti 
izvršitelja, ki dolžniku odvzame listino in registrske označbe za 
premičnino ter jih izroči temu organu.

V uradni register zarubljenih premičnin in zastavnih pravic 
se poleg identifikacije premičnine, rubeža in prepovedi odtu-
jitve vpišejo podatki o izvršilni zadevi, poteku postopka ter o 
dolžniku in upniku (osebno ime, prebivališče, rojstni datum in 
enotno matično številko fizične osebe ali firmo, sedež, matično 
in davčno številko pravne osebe). Organ, pristojen za vodenje 
tega registra, lahko pridobiva te podatke tudi iz obstoječih ura-
dnih zbirk, ki jih v Republiki Sloveniji vodijo za to pooblaščeni 
organi in organizacije. Podatki iz registra so javni.

Vlada Republike Slovenije z uredbo določi vrste premič-
nin, za katere se vzpostavi register iz tretjega odstavka tega 
člena, vrsto enoličnega identifikacijskega znaka za premičnine, 
postopek in vsebino vpisov v uradne evidence in listine, način 
vodenja, povezovanja in iskanja podatkov po registru ter tarifo 
za vpise v register.

4. Rubež in cenitev stvari

82. člen
(Obvestilo o rubežu)

Preden začne izvršitelj z rubežem, vroči dolžniku sklep o 
izvršbi oziroma sklep o določitvi izvršitelja, če mu ta še ni bil 
vročen.

Če dolžniku ni mogoče vročiti sklepa o izvršbi ali sklepa o 
določitvi izvršitelja ob rubežu, mu ga izvršitelj vroči pozneje.
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O času in kraju rubeža obvesti izvršitelj upnika in ga 
opozori, da bo rubež opravljen tudi, če se ga upnik ne bo 
udeležil.

Rubež se opravi, če tudi dolžnik oziroma upnik ni nav-
zoč.

O rubežu obvesti izvršitelj dolžnika oziroma upnika, ki pri 
njem ni bil navzoč.

83. člen
(Predmet rubeža)

Zarubiti se smejo stvari, ki jih ima v posesti dolžnik, kot 
tudi njegove stvari, ki jih ima v posesti upnik.

Dolžnikove stvari, ki jih ima v posesti kdo tretji, se smejo 
zarubiti samo s privolitvijo le-tega.

Če tretji ne privoli v rubež, prenese sodišče na pre-
dlog upnika na upnika dolžnikovo pravico do izročitve stvari 
(153. člen).

84. člen
(Obseg rubeža)

Zarubi se toliko stvari, kolikor je potrebno za poplačilo 
upnikove terjatve in izvršilnih stroškov.

Predvsem se zarubijo stvari, glede katerih ni pripomb o 
obstoju kakšne pravice, ki bi preprečevala izvršbo, in stvari, ki 
se dajo najlaže vnovčiti. Pri tem je treba upoštevati tudi izjave 
navzočih strank in drugih oseb.

Sodišče lahko pozneje na predlog dolžnika dovoli izvršbo 
na drug predmet, kot je bil na predlog upnika zarubljen, če 
obstoji precejšnje nesorazmerje med vrednostjo tega predmeta 
in višino terjatve.

Če sodišče v sklepu o izvršbi na predlog upnika določi, da 
se rubež gotovine opravi večkrat, opravi izvršitelj več rubežev.

85. člen
(Hramba zarubljenih stvari)

Način hrambe zarubljenih stvari se določi s podzakonskim 
predpisom iz 49. člena tega zakona.

Na zarubljenih stvareh je treba vidno označiti, da so 
zarubljene.

Nevarnost uničenja ali poškodovanja stvari, ki ne ostanejo 
v hrambi pri dolžniku, zadene upnika, razen če je uničenje ali 
poškodba posledica višje sile.

86. člen
(Prepoved razpolaganja z zarubljenimi stvarmi)

Dolžniku je prepovedano razpolagati z zarubljenimi 
stvarmi.

V sklepu o izvršbi zapiše sodišče to prepoved in opozori 
dolžnika na kazenskopravne posledice, če bi dolžnik ravnal 
proti prepovedi.

87. člen
(Pridobitev zastavne pravice)

Upnik pridobi zastavno pravico na zarubljenih stvareh z 
rubežem, v primerih iz tretjega odstavka 81. člena tega zakona 
pa z vpisom rubeža v register.

Če so bile stvari zarubljene za več upnikov, se vrstni red 
zastavne pravice, pridobljene z rubežem določa po dnevu, ko 
je bil opravljen rubež, vrstni red zastavne pravice, pridobljene z 
zaznambo v rubežnem zapisniku (91. člen) ali vpisom v register 
(tretji odstavek 81. člena) pa po dnevu, ko je bila opravljena 
zaznamba oziroma vpis.

Če so bile stvari sočasno zarubljene oziroma vpisane v 
register za več upnikov, se določa vrstni red zastavne pravice 
po dnevu, ko je sodišče prejelo predlog za izvršbo ali zava-
rovanje, če je prejelo predloge istega dne, pa imajo njihove 
zastavne pravice isti vrstni red.

Če je bil predlog za izvršbo poslan po pošti v priporočeni 
pošiljki, se šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču.

88. člen
(Neuspešen poskus rubeža)

Če se pri rubežu ne najdejo stvari, ki so lahko predmet 
izvršbe, oziroma zarubljene stvari ne zadoščajo za poplačilo 
upnikove terjatve, lahko upnik v roku treh mesecev od dneva 
prvega rubeža izvršitelju neomejenokrat predlaga, da opravi 
ponovni rubež.

Če upnik v tem roku ne predlaga ponovnega rubeža ali 
če rubež, predlagan do poteka tega roka, ni uspešen, sodišče 
ustavi izvršbo.

89. člen
(Cenitev)

Hkrati z rubežem stvari se opravi tudi njihova cenitev 
razen, če te zaradi posebne vrednosti zarubljene stvari ni mo-
goče opraviti hkrati z rubežem.

Cenitev opravi izvršitelj, ki opravlja rubež.
Na zahtevo in na stroške stranke opravi cenitev sodni 

cenilec, ki ga izbere stranka. V primeru, da je opravljenih več 
cenitev sodnih cenilcev glede istega predmeta in se stranki ne 
moreta sporazumeti o njegovi vrednosti, se za prodajo vzame 
povprečje tistih dveh vrednosti, ki jih izbereta stranki, razen, če 
sodišče ne določi drugače.

Zoper sklep iz prejšnjega odstavka ni pritožbe.

90. člen
(Rubežni in cenilni zapisnik)

O rubežu in cenitvi se napravi zapisnik.
V zapisniku je treba med drugim posebej navesti posame-

zne zarubljene stvari z njihovo ocenjeno vrednostjo in zapisati 
izjave strank in udeležencev v postopku, kot tudi izjave tretjih 
oseb o obstoju pravic, ki preprečujejo izvršbo ter kdo prevzame 
zarubljene stvari, kdaj jih prevzame oziroma kje se zarubljene 
stvari hranijo.

91. člen
(Zaznamba namesto rubeža)

Če dovoli sodišče po rubežu izvršbo na zarubljene stvari 
za poplačilo kakšne druge terjatve istega upnika ali poplačilo 
terjatve kakšnega drugega upnika, izvršitelj ne opravi novega 
rubeža in nove cenitve teh stvari, temveč zaznamuje v nada-
ljevanju zapisnika le podatke iz poznejšega sklepa o izvršbi in 
svojo ugotovitev, ali zarubljene stvari zadoščajo za poplačilo 
še drugih terjatev.

Če izvršitelj v primeru iz prejšnjega odstavka ugotovi, 
da zarubljene stvari ne zadoščajo za poplačilo druge terjatve 
istega upnika ali poplačilo terjatve kakšnega drugega upnika, 
dolžnik pa razpolaga še z drugimi stvari, ki so lahko predmet 
izvršbe, takoj razpiše rubež in zarubi še toliko stvari, da bodo 
zadoščale za poplačilo drugih terjatev.

Če je prejšnji rubež opravil upravni organ, napravi upravni 
organ na zahtevo izvršitelja v svojem zapisniku o rubežu za-
znamek o dodatnem rubežu.

O rubežu iz prejšnjih odstavkov se obvesti dolžnika.

5.	Prodaja stvari

92. člen
(Čas prodaje)

Prodaja zarubljenih stvari se sme opraviti šele po prav-
nomočnosti sklepa o izvršbi, razen če dolžnik privoli, da se 
stvari prodajo prej, če gre za stvari, ki se hitro kvarijo, ali če je 
nevarnost, da bi cena zarubljenih stvari občutno padla.

Med dnevom rubeža in dnevom prodaje mora preteči 
najmanj petnajst dni. Prodaja mora biti opravljena v treh me-
secih po rubežu. V primeru iz drugega odstavka 81. člena tega 
zakona mora biti prodaja opravljena v treh mesecih od dne, ko 
je upnik predlagal prodajo stvari.
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Prodaja sme biti opravljena tudi pred iztekom omenjene-
ga roka, če je podan kakšen razlog iz prvega odstavka tega 
člena.

93. člen
(Način prodaje)

Stvari se prodajo na javni dražbi ali z neposredno pogod-
bo med kupcem in izvršiteljem, oziroma prek osebe, ki opravlja 
komisijske posle.

Način in datum prodaje stvari določi in zabeleži v rube-
žnem zapisniku izvršitelj takoj po opravljenem rubežu, pri tem 
pa pazi, da se doseže najugodnejše unovčenje. V primeru iz 
drugega odstavka 81. člena tega zakona način in datum proda-
je stvari določi in zabeleži v rubežnem zapisniku izvršitelj takoj 
po prejemu sklepa o prodaji stvari. Izvršitelj obvesti stranke o 
načinu in datumu prodaje stvari s posebnim obvestilom.

Prodaja na dražbi se opravi, če gre za stvari večje vre-
dnosti in je mogoče pričakovati, da bodo prodane po ceni, večji 
od ocenjene vrednosti.

Vrednostni papirji, ki kotirajo na borzi, se prodajo na borzi 
preko pooblaščenega udeleženca trga vrednostnih papirjev, ki 
ga določi izvršitelj.

Upniku in dolžniku sporoči izvršitelj kraj, dan in uro pro-
daje.

Minister, pristojen za pravosodje s podzakonskim predpi-
som predpiše način opravljanja javne dražbe.

94. člen
(Prodajna cena)

Na prvi dražbi oziroma v roku, ki ga je izvršitelj določil za 
prodajo z neposredno pogodbo, zarubljenih stvari ni dovoljeno 
prodati pod ocenjeno vrednostjo.

Če na prvi dražbi ni dosežena cena, enaka ocenjeni 
vrednosti, določi izvršitelj na predlog stranke novo dražbo, na 
kateri se smejo stvari prodati pod ocenjeno vrednostjo, vendar 
ne pod tretjino te vrednosti.

Določba drugega odstavka tega člena se smiselno upo-
rablja tudi, kadar zarubljenih stvari ni bilo mogoče prodati z 
neposredno pogodbo za ocenjeno vrednost v roku, ki ga je 
določil izvršitelj.

Drugo dražbo ali ponovno prodajo pod roko lahko pre-
dlaga stranka v tridesetih dneh od prve dražbe oziroma od 
izteka roka, ki ga je izvršitelj določil za prvo prodajo. Izvršitelj 
mora opraviti drugo dražbo ali ponovno prodajo z neposredno 
pogodbo najpozneje v dveh mesecih po prejemu strankinega 
obvestila.

95. člen
(Ustavitev izvršbe)

Če nobena stranka ne predlaga v predpisanem roku dru-
ge dražbe oziroma ponovne prodaje z neposredno pogodbo, 
ali če stvari ni bilo mogoče prodati niti na drugi dražbi oziroma z 
neposredno pogodbo v novem roku, sodišče ustavi izvršbo.

V sklepu o ustavitvi izvršbe sodišče navede, da ima 
dolžnik pravico prevzeti zarubljene stvari. O prevzemu stvari 
izvršitelj sestavi zapisnik, v katerem se ugotovi, v kakšnem 
stanju so stvari, ki se prevzamejo.

96. člen
(Obveznosti in pravice kupca in izvršitelja)

Kupec mora položiti kupnino in prevzeti stvari takoj po 
koncu dražbe oziroma ob prodaji z neposredno pogodbo, v 
primeru iz 200.a člena tega zakona pa mora dati tudi izjavo, 
ali je z upnikom povezana oseba po določbi 200.b člena tega 
zakona.

Izvršitelj je dolžan kupcu izdati dokument, iz katerega 
morajo biti razvidni podatki o opravljeni prodaji, za premičnine, 
za katere se vodi register iz tretjega odstavka 81. člena tega 
zakona, pa tudi podatki iz tega registra. Izvršitelj na podlagi 

tega dokumenta zahteva od pristojnega organa, ki vodi re-
gister, da opravi izbris vseh bremen in prepovedi na prodani 
premičnini, ter vpis novega lastnika, če se lastninska pravica 
vpisuje v register.

Vsebino dokumenta iz prejšnjega odstavka določi mini-
ster, pristojen za pravosodje s podzakonskim aktom.

Izjavo iz prvega odstavka tega člena izvršitelj osebno 
vroči dolžniku in upniku, ki ji lahko nasprotujeta v osmih dneh 
od dneva prejema. Izjava o nasprotovanju se pošlje sodišču in 
v vednost izvršitelju.

Če kupec ne da izjave iz prvega odstavka tega člena, 
izvršitelj proda stvari naslednjemu najboljšemu ponudniku, ki 
je dal izjavo iz prvega odstavka tega člena.

Izvršitelj lahko izroči stvari kupcu, čeprav ni položil kupni-
ne, če v to na svojo nevarnost privoli upnik v mejah zneska, ki 
bi mu šel iz dosežene kupnine. Če kupec ne položi kupnine, 
pa upnik ne privoli v izročitev stvari, lahko izvršitelj proda stvari 
naslednjemu najboljšemu ponudniku.

Kupec pridobi stvar prosto vseh bremen in postane lastnik 
stvari tudi v primeru, ko dolžnik ni bil njen lastnik.

Kupec nima pravic iz jamčevanja za napake stvari.

6. Poplačilo upnika

97. člen
(Če je en sam upnik)

Če je treba iz kupnine poplačati enega samega upnika, 
se iz zneska, dobljenega s prodajo stvari, oziroma iz odvzete 
gotovine, poravnajo po vrsti: stroški izvršilnega postopka, stro-
ški, določeni v izvršilnem naslovu, obresti do dneva vnovčenja 
stvari in glavna terjatev.

O delitvi kupnine in poplačilu upnika odloči izvršitelj. Če je 
treba odločati o resničnosti izjave iz prvega odstavka 96. člena 
tega zakona, odloči o delitvi kupnine in poplačilu upnika sodi-
šče s sklepom.

Izvršitelj mora v osmih dneh po odvzemu gotovine 
oziroma v osmih dneh po preteku roka iz četrtega odstavka 
96. člena tega zakona upniku in dolžniku osebno vročiti 
obračun terjatve z obvestilom o delitvi kupnine ter obvesti-
lom o pravici in pravnih posledicah iz petega odstavka tega 
člena.

Če upnik in dolžnik ne soglašata z obračunom terjatve, 
lahko v osmih dneh od dneva prejema obračuna terjatve pri iz-
vršitelju vložita zahtevo, da o obračunu terjatve odloči sodišče. 
Izvršitelj zahtevo takoj posreduje sodišču, ki mora o njej odločiti 
v 30 dneh od prejema. Če nobena od strank ne vloži zahteve, 
da o obračunu terjatve odloči sodišče, velja obračun terjatve z 
obvestilom o delitvi kupnine za dokončnega.

Na podlagi dokončnega obračuna terjatve, z obvestilom 
o delitvi kupnine oziroma pravnomočnega sklepa sodišča, je 
izvršitelj dolžan v osmih dneh od dokončnosti obračuna terjatve 
z obvestilom o delitvi kupnine oziroma od prejema pravno-
močnega sklepa sodišča opraviti poplačilo upnika, presežek 
kupnine pa, če za to ni ovir, izročiti dolžniku; sicer pa se denar 
za dolžnika položi pri sodišču.

98. člen
(Če je več upnikov)

Več upnikov se poplača iz kupnine po vrstnem redu, kot 
so pridobili zastavno pravico, razen če zakon določa, da imajo 
določene terjatve pri poplačilu prednost.

Upniki istega vrstnega reda, ki jih iz kupnine ni mogoče 
popolnoma poplačati, se poplačajo v sorazmerju s svojimi 
terjatvami.

Stroški izvršilnega postopka, stroški, določeni v izvršilnem 
naslovu, ter obresti imajo isti vrstni red kot glavna terjatev.

O delitvi kupnine in poplačilu upnikov odloči izvršitelj. Če 
je treba odločati o resničnosti izjave iz prvega odstavka 96. čle-
na tega zakona, odloči o delitvi kupnine in poplačilu upnikov 
sodišče s sklepom.
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Izvršitelj mora v osmih dneh po odvzemu gotovine oziro-
ma v osmih dneh po preteku roka iz četrtega odstavka 96. čle-
na tega zakona upnikom in dolžniku osebno vročiti obračun 
terjatve z obvestilom o delitvi kupnine ter obvestilom o pravici 
in pravnih posledicah iz osmega odstavka tega člena.

Ko izvršitelj izda obračun terjatve, upošteva samo tiste 
terjatve, glede katerih je postal sklep o izvršbi pravnomočen 
do dneva izdaje obračuna terjatve.

Če upniki in dolžnik ne soglašajo z obračunom terjatve 
in obvestilom o delitvi kupnine lahko v osmih dneh od dneva 
prejema obračuna terjatve pri izvršitelju vložijo zahtevo, da o 
obračunu terjatve in delitvi kupnine odloči sodišče. Izvršitelj 
zahtevo takoj posreduje sodišču, ki mora o njej odločiti v 30 
dneh od prejema. Če nobena od strank ne vloži zahteve, da o 
obračunu terjatve in delitvi kupnine odloči sodišče, velja obra-
čun terjatve z obvestilom o delitvi kupnine za dokončnega.

Na podlagi dokončnega obračuna terjatve z obvestilom 
o delitvi kupnine oziroma pravnomočnega sklepa sodišča je 
izvršitelj dolžan v osmih dneh od dokončnosti obračuna terjatve 
z obvestilom o delitvi kupnine oziroma od prejema pravno-
močnega sklepa sodišča opraviti poplačilo upnikov, presežek 
kupnine pa, če za to ni ovir, izročiti dolžniku; sicer pa se denar 
za dolžnika položi pri sodišču.

99. člen
(Uporaba določb o izvršbi na nepremičnine)

Za izvršbo na premične stvari se smiselno uporabljajo tudi 
določbe tega zakona o izvršbi na nepremičnine, ki se nanašajo 
na vprašanje, kdo ne more biti kupec (187. člen), na oprostitev 
položitve kupnine (drugi odstavek 191. člena), razen določbe, 
da o predlogu upnika odloči sodišče s sklepom, na poplačilo 
upnika, ki je kupec, in povezane osebe (200.a in 200.b člen), 
s tem, da se vrednost premičnine ugotavlja po 89. členu tega 
zakona, na izpodbijanje terjatev, napotitev na pravdo in sklep 
o poplačilu (201., 202. in 208. člen), razen v primeru, če je en 
sam upnik (97. člen).

Če je za zastavljene premičnine vzpostavljen register iz 
tretjega odstavka 81. člena tega zakona, se smiselno upora-
bljajo tudi določbe, ki se nanašajo na poplačilo zastavnega 
upnika (172. člen), prenehanje zastavne pravice (173. člen), 
kateri zastavni upniki se poplačajo (2. točka 196. člena), po-
plačilo nezapadle terjatve, poplačilo nezapadle terjatve ob-
časnih prejemkov in poplačilo pogojne terjatve (203., 204. in 
205. člen).

Če za zastavljene premičnine ni vzpostavljen register iz 
tretjega odstavka 81. člena tega zakona, zastavni upnik pa pri-
glasi terjatev v roku iz četrtega odstavka 98. člena tega zakona, 
se smiselno uporabljajo določbe, ki se nanašajo na poplačilo 
nezapadle terjatve, poplačilo nezapadle terjatve občasnih pre-
jemkov in poplačilo pogojne terjatve (203., 204. in 205. člen).

Deveto poglavje	
Izvršba na denarno terjatev dolžnika

1.	Krajevna pristojnost

100. člen
Za odločitev o predlogu za izvršbo na denarno terjatev je 

krajevno pristojno sodišče, na območju katerega ima dolžnik 
stalno prebivališče; če dolžnik nima stalnega prebivališča v 
Republiki Sloveniji, pa sodišče, na območju katerega ima za-
časno prebivališče.

Če dolžnik nima niti začasnega prebivališča v Republiki 
Sloveniji, je krajevno pristojno sodišče, na območju katerega 
ima stalno prebivališče njegov dolžnik; če dolžnikov dolžnik 
nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa sodišče, 
na območju katerega ima ta začasno prebivališče.

Določbe prvega in drugega odstavka tega člena, ki se 
nanašajo na stalno in začasno prebivališče, se smiselno upo-
rabljajo tudi za sedež pravne osebe.

2. Prejemki, ki so izvzeti iz izvršbe, in omejitve izvršbe

101. člen
(Prejemki, ki so izvzeti iz izvršbe)

Iz izvršbe so izvzeti:
1. prejemki iz naslova zakonite preživnine in odškodnine 

za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal;
2. prejemki iz naslova odškodnine zaradi telesne poškod-

be po predpisih o invalidskem zavarovanju;
3. prejemki iz naslova denarne socialne pomoči po zako-

nu, ki ureja socialno varstvo;
4. prejemki iz naslova starševskega dodatka, otroškega 

dodatka, dodatka za nego otroka in pomoči za opremo novo-
rojenca;

5. prejemki iz naslova štipendije in pomoči učencem in 
študentom;

6. prejemki vojaških obveznikov v času izvrševanja vo-
jaške dolžnosti, državljanov v času opravljanja nadomestne 
civilne službe oziroma usposabljanja za zaščito in reševanje ter 
oseb v času usposabljanja za delo v rezervni sestavi policije;

7. prejemki iz naslova redov, medalj, vojnih spomenic ter 
drugih odličij in priznanj;

8. nadomestilo za invalidnost po zakonu, ki ureja družbe-
no varstvo duševno in telesno prizadetih oseb;

9. dodatek za pomoč in postrežbo;
10. dohodki od občasnega dela invalidov, ki so vključeni 

v institucionalno varstvo po zakonu, ki ureja socialno varstvo, 
in jih pridobivajo izven kriterijev redne zaposlitve.

102. člen
(Omejitve izvršbe)

Na plačo, pokojnino, nadomestilo plače, odškodnino iz 
naslova izgube ali zmanjšanja delovne sposobnosti, prejemke 
iz naslova začasne brezposelnosti ter plačila za delo obsojen-
cev v kazenskih zavodih, je mogoče seči:

1. za denarne terjatve, razen za terjatve, navedene v 
2. točki tega odstavka, do dveh tretjin prejemkov, na katere 
se seže z izvršbo, vendar tako, da dolžniku ostane najmanj 
znesek v višini minimalne plače, zmanjšane za plačilo davkov 
in obveznih prispevkov za socialno varnost, če dolžnik preživlja 
druge osebe, pa najmanj znesek v višini dohodka, določenega 
za dolžnika in njegove družinske člane oziroma osebe, ki jih je 
dolžan po zakonu preživljati po merilih, ki jih določa zakon, ki 
ureja socialno varstvo, za dodelitev denarne socialne pomoči;

2. za terjatve iz naslova zakonite preživnine in odškodnine 
za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal, do 
dveh tretjin prejemkov, na katere se seže z izvršbo, vendar 
tako, da dolžniku ostane najmanj znesek v višini dveh tretjin 
minimalne plače, zmanjšane za plačilo davkov in obveznih pri-
spevkov za socialno varnost, če dolžnik preživlja druge osebe, 
pa najmanj znesek v višini dohodka, določenega za dolžnika in 
njegove družinske člane oziroma osebe, ki jih je dolžan po za-
konu preživljati po merilih, ki jih določa zakon, ki ureja socialno 
varstvo za dodelitev denarne socialne pomoči.

Na prejemke vojnih in mirovnih vojaških invalidov iz naslo-
va invalidnine, ortopedskega dodatka in invalidskega dodatka 
je mogoče seči z izvršbo samo za terjatve iz naslova zakonite 
preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti 
tistega, ki jo je dajal, in sicer do polovice teh prejemkov.

Na prejemke iz pogodbe o dosmrtnem preživljanju in 
dosmrtni renti ter na prejemke iz pogodbe o življenjskem za-
varovanju je mogoče seči z izvršbo le toliko, kolikor presegajo 
stalno najvišjo socialno dajatev po zakonu, ki ureja socialno 
varstvene dajatve.

103. člen
(Davki in prispevki, izvzeti iz izvršbe)

Predmet izvršbe niso terjatve države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti za plačilo davkov in drugih obveznih daja-
tev ter terjatve javnih zavodov in skladov za plačilo iz naslova 
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obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
in za zdravstveno zavarovanje.

3.	Izvršilna dejanja

104. člen
(Način izvršbe)

Izvršba na denarno terjatev se opravlja z rubežem in 
prenosom, če ni v zakonu za posamezne primere drugače 
določeno.

V predlogu za izvršbo lahko upnik zahteva, naj sodi-
šče dovoli samo rubež denarne terjatve; vendar mora v tem 
primeru v treh mesecih od dneva, ko mu je vročen sklep o 
rubežu, oziroma od dneva, ko mu je vročeno obvestilo o izjavi 
dolžnikovega dolžnika (tretji odstavek 111. člena), predlagati 
prenos terjatve.

Če upnik v tem roku ne predlaga prenosa, sodišče ustavi 
izvršbo.

105. člen
(Obseg izvršbe)

Rubež in prenos denarne terjatve se sme dovoliti in opra-
viti samo za znesek, ki je potreben za poplačilo upnikove terja-
tve, razen če gre za nedeljivo terjatev (116. člen).

Če zahteva več upnikov izvršbo na isto terjatev, ki je delji-
va, dovoli sodišče rubež in prenos za ustrezen znesek posebej 
v dobro vsakega upnika.

106. člen
(Občasne dajatve)

Če naloži sodišče s sklepom o izvršbi dolžniku plače-
vanje občasnih dajatev, ki zapadejo v določenih časovnih 
presledkih v enem letu od dneva vložitve predloga (denar-
na renta zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti, zaradi 
zmanjšanja oziroma izgube delovne zmožnosti, ali zaradi 
smrti tistega, ki je preživnino dajal, preživnina idr.) plačuje 
dolžnikov dolžnik te dajatve brez ponovne zahteve po njihovi 
zapadlosti.

V primeru iz prvega odstavka tega člena se vrstni red po-
ravnave vseh bodočih dajatev računa po času, ko je dolžnikov 
dolžnik prejel sklep o izvršbi.

Dolžnikov dolžnik vodi posebno evidenco o sklepih o 
izvršbi za poravnavo bodočih občasnih dajatev.

4. Rubež terjatve

107. člen
(Učinek)

S sklepom, s katerim dovoli rubež denarne terjatve (sklep 
o rubežu), prepove sodišče dolžnikovemu dolžniku poravnati 
terjatev dolžniku, dolžniku pa prepove terjatev izterjati, in sicer 
tudi iz zastave, ki je bila dana v njeno zavarovanje, ali kako 
drugače z njo razpolagati.

Rubež je opravljen z dnem, ko je sklep o rubežu vročen 
dolžnikovemu dolžniku.

Z rubežem dolžnikove terjatve, ki ga je sodišče opravilo 
na upnikov predlog, pridobi upnik na njej zastavno pravico.

Dolžnikov dolžnik nima pravice pritožbe zoper sklep o 
rubežu.

108. člen
(Rubež terjatve iz vrednostnega papirja)

Rubež terjatve iz vrednostnega papirja, ki se prenaša z 
indosamentom, ter terjatve, za uveljavitev katere je sicer po-
treben ta papir, se opravi tako, da izvršitelj odvzame dolžniku 
vrednostni papir ali tisti njegov del, na podlagi katerega je 
mogoče uveljaviti terjatev, in ga izroči sodišču.

Pravna dejanja, ki so potrebna za ohranitev ali izvrševanje 
pravic iz zarubljenega vrednostnega papirja, opravlja dolžnik. 

Za čas oprave teh dejanj mu izvršitelj vrne zarubljeni vrednostni 
papir in o tem izda potrdilo.

109. člen
(Zastavna pravica na obrestih)

Zastavna pravica, pridobljena na terjatvi, ki se obrestuje, 
velja tudi za obresti, ki zapadejo v plačilo po rubežu.

110. člen
(Vrstni red)

Vrstni red zastavnih pravic več upnikov se določa po 
dnevu oprave rubeža.

Če je več upnikov pridobilo zastavno pravico na isti dan, 
imajo zastavne pravice isti vrstni red.

Če se v primeru iz prejšnjega odstavka terjatve ne morejo 
popolnoma poravnati, se poravnajo sorazmerno.

111. člen
(Izjava dolžnikovega dolžnika)

Sodišče zahteva na upnikov predlog od dolžnikovega 
dolžnika, naj se v roku, ki mu ga določi, izjavi o tem, ali pripo-
znava zarubljeno terjatev in sicer kolikšen znesek, ter ali je nje-
gova obveznost, da poravna to terjatev, pogojena z izpolnitvijo 
 kakšne druge obveznosti.

Predlog za izjavo dolžnikovega dolžnika lahko upnik zdru-
ži s predlogom za izvršbo, ali pa predlaga to v posebni vlogi 
najkasneje do prenosa terjatve.

Izjavo dolžnikovega dolžnika pošlje sodišče nemudoma 
upniku.

112. člen
(Odgovornost dolžnikovega dolžnika)

Dolžnikov dolžnik odgovarja upniku za škodo, ki mu jo 
povzroči s tem, da se ni izjavil ali da se ni izjavil po resnici in 
popolnoma.

Sodišče opozori dolžnikovega dolžnika na obveznost pra-
vilne in popolne izjave in na posledice ravnanja v nasprotju s 
to obveznostjo.

113. člen
(Rubež terjatve, zavarovane z zastavno pravico, ki je vpisana 

v zemljiški knjigi)
Rubež terjatve, zavarovane z zastavno pravico, ki je vpi-

sana v zemljiški knjigi se opravi z vpisom rubeža v zemljiško 
knjigo.

Vpis opravi sodišče po uradni dolžnosti; pri tem navede, 
da je rubež, na podlagi katerega je upnik pridobil na terjatvi 
zastavno pravico, dovolilo za poplačilo njegove terjatve.

Če je več upnikov, je za vrstni red njihovih terjatev odlo-
čilen čas vpisa.

5.	Prenos terjatve

a) Splošne določbe

114. člen
(Vrsta prenosa)

Glede na upnikov predlog prenese sodišče nanj zarublje-
no terjatev v izterjavo ali namesto plačila.

115. člen
(Sklep o prenosu)

Sklep o prenosu terjatve sme sodišče izdati šele, ko po-
stane sklep o rubežu pravnomočen.

Če je upnik predlagal, naj se dolžnikov dolžnik izjavi 
o terjatvi, na katero predlaga izvršbo, izda sodišče sklep o 
predlogu za prenos po izteku osmih dni od dneva, ko je bilo 
upniku vročeno obvestilo o izjavi dolžnikovega dolžnika, če pa 
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se dolžnik o terjatvi ni izjavil, pa po poteku roka, v katerem bi 
se moral izjaviti.

116. člen
(Posebni pogoji za prenos nedeljive terjatve)

Terjatev iz vrednostnega papirja, ki se prenaša z indo-
samentom ali je za njeno uveljavitev treba predložiti ta papir, 
ali pa se iz kakšnega drugega vzroka ne more deliti glede 
prenosa ali uveljavitve, je mogoče prenesti samo s celotnim 
zneskom. Če ta presega upnikovo terjatev, jo sodišče pre-
nese šele, ko upnik položi varščino, da bo presežek izročil 
sodišču.

Terjatev, ki je delno izvzeta iz izvršbe ali je že zastavljena 
oziroma zarubljena za koga drugega, prenese sodišče šele, ko 
upnik položi varščino, da bo sodišču izročil izvzeti del.

Če je več upnikov predlagalo prenos ob različnih dnevih, 
prenese sodišče terjatev na upnika, ki je to prvi predlagal; če 
je več upnikov predlagalo prenos istega dne, pa na tistega 
upnika, čigar terjatev je največja.

117. člen
(Kdaj je prenos opravljen)

Prenos terjatve je opravljen, ko vroči sodišče dolžnikove-
mu dolžniku sklep o prenosu.

Prenos terjatve iz vrednostnega papirja, ki se prenaša z 
indosamentom, ali je za njeno uveljavitev sicer potreben papir, 
je opravljen tedaj, ko zapiše sodišče nanj izjavo o prenosu in 
ga izroči upniku.

118. člen
(Obveznosti dolžnika in upnika)

Dolžnik mora dati v roku, ki ga določi sodišče, na zahtevo 
upnika, na katerega je preneslo terjatev, pojasnila, ki so upni-
ku potrebna za izterjavo te terjatve, in mu izročiti listine, ki se 
nanjo nanašajo.

Če dolžnik to zahteva, mora upnik, na katerega je sodi-
šče preneslo del terjatve, položiti v roku, ki ga določi sodišče, 
varščino, da bo po uveljavitvi terjatve vrnil listine, ki se nanjo 
nanašajo.

Na upnikov predlog dovoli sodišče proti dolžniku, ki ni 
izročil listin, izvršbo za izročitev teh listin.

Izročitev listin, ki so pri kom drugem, lahko upnik zahteva 
s tožbo, če bi imel to pravico dolžnik.

Na listini, ki jo izroči upniku, sodišče zaznamuje, da je 
nanj prenesena terjatev, na katero je dovolilo izvršbo.

Če ravna dolžnik v nasprotju s prvim odstavkom tega 
člena, se kaznuje po 33. členu tega zakona.

119. člen
(Položitev terjatve pri sodišču)

Če uveljavljajo glede prenesene terjatve poleg upnika 
kakšno pravico še drugi, lahko položi dolžnikov dolžnik v korist 
vseh teh pri sodišču celoten znesek, ali samo zapadli znesek 
terjatve.

Upnik, na katerega je bila prenesena terjatev, glede ka-
tere uveljavljajo še drugi kakšno pravico, lahko preko sodišča 
zahteva od dolžnikovega dolžnika, naj položi preneseno terja-
tev pri tem sodišču.

b) Prenos v izterjavo

120. člen
(Pravice upnika)

S prenosom terjatve v izterjavo dobi upnik pravico zahte-
vati od dolžnikovega dolžnika izplačilo zneska, ki je naveden v 
sklepu o prenosu, če je ta znesek zapadel, ter storiti vse, kar 
je potrebno za ohranitev in uveljavitev prenesene terjatve in 
uveljavljati pravice v zvezi z zastavo, ki je bila dana v njeno 
zavarovanje.

S prenosom terjatve v izterjavo upnik ne pridobi pravice, 
da bi v breme dolžnika sklenil poravnavo, da bi dolžnikovemu 
dolžniku odpustil dolg, ali da bi s preneseno terjatvijo sicer 
razpolagal, niti pravice, da bi z dolžnikovim dolžnikom sklenil 
pogodbo, naj o terjatvi, če je ta sporna, odloči arbitraža.

Proti upniku, na katerega je prenesena terjatev v izterjavo, 
lahko dolžnikov dolžnik uveljavlja samo tiste ugovore, ki bi jih 
lahko uveljavljal proti dolžniku.

Če dolžnik odstopi preneseno terjatev po prenosu, to 
nima pravnega učinka na pravice, ki jih je s prenosom pridobil 
upnik.

121. člen
(Prenos v izterjavo terjatve, vpisane v zemljiški knjigi)
Prenos v izterjavo terjatve, ki je vpisana v zemljiški knjigi, 

se uradno zaznamuje.

122. člen
(Če je obveznost dolžnikovega dolžnika pogojena z izročitvijo 

stvari)
Če je obveznost dolžnikovega dolžnika, da poravna ter-

jatev, odvisna od obveznosti dolžnika, da mu izroči določeno 
stvar, ki je v dolžnikovi posesti, in je ta obveznost ugotovljena 
s pravnomočno sodbo, izda sodišče na predlog upnika, na 
katerega je bila terjatev prenesena v izterjavo, sklep, da mora 
dolžnik izročiti to stvar sodišču, ki jo bo izročilo dolžnikovemu 
dolžniku.

Proti dolžniku, ki v določenem roku ne izroči stvari, dovoli 
sodišče na upnikov predlog izvršbo za izročitev stvari.

Če ravna dolžnik v nasprotju s prvim odstavkom tega 
člena, se kaznuje po 33. členu tega zakona.

123. člen
(Obvestilo o tožbi za izterjavo prenesene terjatve)

Upnik, ki vloži tožbo za izterjavo prenesene terjatve, mora 
o tem nemudoma obvestiti dolžnika; sicer mu odgovarja za 
škodo, ki mu jo s tem povzroči.

124. člen
(Zamuda pri izterjavi prenesene terjatve)

Upnik, ki ne skrbi za izterjavo prenesene terjatve, kot 
bi moral, odgovarja za škodo, ki jo s tem povzroči dolžniku 
oziroma drugemu upniku, za čigar terjatev je sodišče zarubilo 
dolžnikovo terjatev.

V tem primeru lahko sodišče na predlog drugega upnika 
razveljavi sklep o prenosu terjatve na nevestnega upnika in 
prenese terjatev na drugega upnika.

125. člen
(Poplačilo upnika)

Upnik, na katerega je sodišče preneslo terjatev v izterja-
vo, je poplačan toliko, kolikor je terjatev izterjal.

126. člen
(Izterjava zneska, ki presega upnikovo terjatev)

Upnik, ki je od prenesene terjatve izterjal več, kot znaša 
njegova terjatev, mora presežek položiti pri sodišču.

Sodišče izroči ta presežek drugim zastavnim upnikom, ki 
imajo do njega pravico, oziroma dolžniku.

Upniku, ki je položil presežek izterjanega zneska, vrne 
sodišče položeno varščino.

c) Prenos namesto plačila

127. člen
S prenosom namesto plačila preide zarubljena terjatev 

do prenesenega zneska na upnika z učinkom odplačnega 
odstopa terjatve.
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Če je prenesena terjatev zavarovana z zastavno pravico, 
ki je vpisana v zemljiški knjigi, prenese sodišče po uradni dol-
žnosti tudi zastavno pravico na upnika.

Upnik, na katerega je bila prenesena terjatev namesto 
plačila, je s samim prenosom poplačan toliko, kolikor ta terjatev 
znaša.

Tretji odstavek tega člena ne posega v pravila o dolžnikovi 
odgovornosti za resničnost in izterljivost prenesene terjatve.

6. Posebne določbe o izvršbi na plačo in druge stalne 
denarne prejemke

128. člen
(Uporaba določb tega poglavja)

Za izvršbo na plačo se uporabljajo določbe tega poglavja, 
če ni v drugih določbah tega zakona drugače določeno.

Določbe tega zakona, ki urejajo izvršbo na plačo, se 
smiselno uporabljajo tudi za izvršbo na pokojnino, nadomestilo 
plače, prejemke iz naslova začasne brezposelnosti in druge 
stalne denarne prejemke, če zakon ne določa drugače.

129. člen
(Sklep o izvršbi)

S sklepom o izvršbi na plačo zarubi sodišče določen del 
plače in naloži delodajalcu, da mora po pravnomočnosti tega 
sklepa plačati oziroma plačevati upniku denarni znesek oziro-
ma denarne zneske, za katere je dovolilo izvršbo.

130. člen
(Povečanje plače)

Sklep o izvršbi se nanaša tudi na povečanje plače, do 
katere je prišlo po vročitvi sklepa.

131. člen
(Če ima več oseb pravico do preživnine)

Če ima pravico do zakonite preživnine oziroma pravico 
do rente za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je 
dajal, proti istemu dolžniku več upnikov, skupen znesek njihovih 
terjatev pa presega del plače, ki je lahko predmet izvršbe, so-
dišče dovoli izvršbo v korist vsakega od upnikov v sorazmerju 
z višino njegove terjatve.

Če je potem, ko se je začela izvršba na plačo oziroma 
na druge stalne denarne prejemke, vložen nov predlog za 
izvršbo za terjatev iz prvega odstavka tega člena, sodišče v 
smislu prvega odstavka tega člena spremeni prej izdani sklep 
o izvršbi in določi zneske, ki se bodo v prihodnje izplačevali 
posameznim upnikom.

V primeru iz drugega odstavka tega člena se sklep o 
izvršbi vroči tudi prejšnjim upnikom, ki se lahko zoper njega 
pritožijo.

132. člen
(Kraj plačila)

Terjatev, za katero ni predpisano brezgotovinsko plačilo, 
izterja upnik neposredno pri delodajalcu, ki dolžniku izplačuje 
plačo.

Upnik ima pravico zahtevati, da se mu odtegnjeni znesek 
na stroške dolžnika izplača po pošti na navedeni naslov po 
odbitku poštnih stroškov.

133. člen
(Prenehanje delovnega razmerja)

Če dolžniku preneha delovno razmerje, učinkuje sklep 
o izvršbi tudi proti delodajalcu, s katerim sklene dolžnik novo 
delovno razmerje, in sicer od dneva, ko je novemu delodajalcu 
vročen sklep o izvršbi.

Delodajalec, pri katerem dolžnik ni več v delovnem raz-
merju, mora nemudoma s priporočeno pošiljko poslati sklep o 
izvršbi novemu delodajalcu in o tem obvestiti sodišče.

Če delodajalec, pri katerem dolžnik ni več v delovnem 
razmerju, ne ve za novega delodajalca, mora o tem nemudoma 
obvestiti sodišče. Sodišče o tem obvesti upnika in ga pozove, naj 
v določenem roku sporoči sodišču, kdo je dolžnikov novi deloda-
jalec. Če upnik tega ne stori v roku, sodišče ustavi izvršbo.

134. člen
(Odgovornost za opuščeno odtegnitev in izplačilo zapadlih 

zneskov)
Upnik lahko predlaga, naj sodišče v izvršilnem postopku 

s sklepom naloži delodajalcu, naj mu poravna vse zneske, ki 
jih ni odtegnil in izplačal po sklepu o izvršbi.

Predlog iz prvega odstavka tega člena lahko upnik vloži 
do konca izvršilnega postopka.

Sklep, s katerim sodišče upnikovemu predlogu ugodi, ima 
učinek sklepa o izvršbi.

Delodajalec, ki ni ravnal po sklepu o izvršbi ali po drugem 
in tretjem odstavku 133. člena tega zakona, je odgovoren tudi 
za škodo, ki jo zaradi tega utrpi upnik.

135. člen
(Izplačilna prepoved z dolžnikovo privolitvijo)

Prepoved izplačila plače dolžniku, ki jo je odobril sam dol-
žnik, (upravna izplačilna prepoved), ima pravni učinek sklepa o 
izvršbi na dolžnikovo plačo.

Ne glede na prvi odstavek tega člena upravna izplačilna 
prepoved ne vpliva na izvršbo na plačo za poplačilo terjatve 
iz naslova zakonite preživnine, odškodnine za škodo, nastalo 
zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti ali zmanjšanja oziroma 
izgube delovne zmožnosti, ter odškodnine za izgubljeno preživ-
nino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal.

7. Izvršba na dolžnikova denarna sredstva pri 
organizacijah za plačilni promet

a) Skupne določbe

136. člen
(Uporaba določb tega poglavja)

Za izvršbo na denarna sredstva, ki jih ima dolžnik pri 
organizaciji za plačilni promet, se uporabljajo določbe o izvršbi 
na denarno terjatev, če zakon ne določa drugače.

137. člen
(Omejitev izvršbe)

Na denarna sredstva, ki jih ima dolžnik pri organizaciji 
za plačilni promet iz naslova prejemkov, ki so izvzeti iz izvršbe 
(101. člen), oziroma je izvršba nanje omejena (102. člen) ni 
mogoče seči z izvršbo, kolikor gre za prejemke, nakazane 
za tekoči mesec, oziroma je mogoče seči le z upoštevanjem 
omejitev za tekoči mesec.

138. člen
(Sklep o izvršbi)

S sklepom o izvršbi na denarna sredstva, ki jih ima dolžnik 
pri organizaciji za plačilni promet, naloži sodišče organizaciji za 
plačilni promet naj blokira dolžnikova sredstva v višini obvezno-
sti iz sklepa o izvršbi in po pravnomočnosti sklepa ta znesek 
izplača upniku.

Ko postane sklep o izvršbi pravnomočen, sodišče o tem 
obvesti organizacijo za plačilni promet. O opravljenem poplačilu 
upnika organizacija za plačilni promet takoj obvesti sodišče.

Sklep iz prvega odstavka tega člena ima učinek rubeža 
in prenosa v izterjavo.

139. člen
(Izvršba na sredstva v tuji valuti)

Če ima dolžnik pri organizaciji za plačilni promet sredstva 
v tuji valuti, preračuna organizacija za plačilni promet tujo valu-
to v tolarje po svojem nakupnem tečaju na dan plačila.
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Če se terjatev iz izvršilnega naslova glasi na tujo valuto, 
sodišče na upnikov predlog dovoli izvršbo za poplačilo te terja-
tve v tuji valuti z dolžnikovih sredstev v tuji valuti.

Terjatev v tuji valuti izplača organizacija za plačilni promet 
na način, ki ga določajo devizni predpisi.

140. člen
(Podatki o računu)

Upnik mora v predlogu za izvršbo navesti organizacijo 
za plačilni promet, pri kateri so njegova in dolžnikova denarna 
sredstva, številko dolžnikovega in številko svojega računa, če 
mora biti plačilo izvršeno preko njega.

Če upnik izkaže za verjetno, da ni mogel ugotoviti po-
datkov o dolžnikovem računu, navede organizacijo za plačilni 
promet, pri kateri naj sodišče opravi poizvedbe o dolžnikovem 
računu, hranilni vlogi, depozitu ali drugih denarnih sredstvih.

Organizacija za plačilni promet mora sodišču in upniku 
nemudoma sporočiti zahtevane podatke, razen če ta zakon 
določa drugače. O zahtevi sodišča oziroma upnika organizacija 
za plačilni promet ne sme obvestiti dolžnika.

141. člen
(Vrstni red poplačila terjatev)

Organizacija za plačilni promet poravnava terjatve po 
vrstnem redu, kot je prejela sklepe o izvršbi. Če takrat, ko prej-
me sklep o izvršbi, na dolžnikovem računu ni sredstev, ali če 
dolžnik zaradi vezave s sredstvi na računu ne more razpolagati, 
obdrži organizacija za plačilni promet sklep v evidenci in opravi 
na njegovi podlagi poplačilo, ko sredstva prispejo na račun 
oziroma ko dolžnik dobi pravico z njimi razpolagati.

Če takrat, ko prejme sklep o izvršbi, na dolžnikovem raču-
nu ni sredstev, pred prejemom sklepa pa najmanj tri mesece na 
dolžnikovem računu ni bilo nobenega priliva sredstev oziroma 
sredstev v vezavi, organizacija za plačilni promet vrne sklep o 
izvršbi takoj po prejemu sodišču, ki izvršbo ustavi.

Če v treh mesecih po prejemu sklepa o izvršbi na dolžni-
kovem računu ni nobenega priliva sredstev oziroma sredstev 
v vezavi, organizacija za plačilni promet vrne sklep o izvršbi 
sodišču, ki izvršbo ustavi.

Organizacija za plačilni promet vodi posebno evidenco o vr-
stnem redu, po katerem je prejela sklepe o izvršbi. Upniku izda na 
njegovo zahtevo potrdilo, na katerem mestu je njegova terjatev.

Organizacija za plačilni promet ne sme izvršiti dolžnikove-
ga naloga, preden ni plačana terjatev po sklepu o izvršbi, razen 
če zakon določa drugače.

Če je izvršba odložena na predlog dolžnika, je treba iz-
ločiti ustrezen znesek sredstev za ohranitev vrstnega reda pri 
poplačilu terjatev.

142. člen
(Izvršba na hranilno vlogo)

Za izvršbo na hranilno vlogo se uporabljajo določbe 108., 
116. in 117. člena tega zakona.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko sodišče 
zarubi terjatev na hranilni vlogi, ne da bi bila pred tem dolžniku 
odvzeta hranilna knjižica.

V primeru iz prejšnjega odstavka se za izvršbo uporabljajo 
pravila, ki veljajo za izvršbo na denarna sredstva na dolžniko-
vem računu (138., 139. in 140. člen).

143. člen
(Občasne dajatve)

Če naloži sodišče s sklepom o izvršbi dolžniku plačevanje 
občasnih dajatev, ki zapadejo v določenih časovnih presledkih, 
plačuje organizacija za plačilni promet te dajatve brez ponovne 
zahteve po njihovi zapadlosti.

V primeru iz prejšnjega odstavka se vrstni red poravnave 
vseh bodočih dajatev računa po času, ko je organizacija za 
plačilni promet prejela sklep o izvršbi.

Organizacija za plačilni promet vodi posebno evidenco o 
sklepih o izvršbi za poravnavo bodočih občasnih dajatev.

144. člen
(Vrstni red poravnave terjatev s posameznih računov)
Terjatev se poplača predvsem iz sredstev na dolžnikovem 

računu, preko katerega v skladu s predpisi opravlja plačilni 
promet.

Če na dolžnikovem računu iz prejšnjega odstavka ni 
sredstev, prenese organizacija za plačilni promet na ta račun 
ustrezen znesek sredstev z drugih dolžnikovih računov ali iz 
sredstev iz naslova pogodb o vezavi sredstev, kolikor niso 
zarubljena ali po zakonu izvzeta iz izvršbe.

Dolžnik lahko določi vrstni red računov, iz katerih se bodo 
poplačale terjatve iz sklepov o izvršbi.

145. člen
(Izvršba na več dolžnikovih računov)

Če upnik navede ali če sodišče na upnikov predlog ugo-
tovi, da ima dolžnik več računov pri različnih organizacijah 
za plačilni promet, in je izvršba dovoljena na vsa denarna 
sredstva, sodišče pošlje sklep o izvršbi vsem organizacijam za 
plačilni promet, ki morajo dolžnikova denarna sredstva zarubiti 
do višine obveznosti iz sklepa o izvršbi ter jih takoj prenesti na 
račun dolžnika pri organizaciji za plačilni promet, ki je v sklepu 
o izvršbi prva navedena (primarna organizacija za plačilni pro-
met). Organizacije za plačilni promet pri tem ravnajo smiselno 
po določbah prejšnjih členov tega poglavja.

Primarna organizacija za plačilni promet po izvršenem 
prenosu sredstev iz drugih organizacij za plačilni promet ohrani 
rubež denarnih sredstev do višine obveznosti iz sklepa o izvršbi 
in o tem obvešča upnika in sodišče. Ko zarubljena sredstva 
zadoščajo za poplačilo v sklepu navedene obveznosti, primar-
na organizacija za plačilni promet o tem takoj obvesti upnika, 
sodišče in ostale organizacije za plačilni promet, da prenehajo 
z rubeži in prenosi.

146. člen
(Izvršba proti solidarnemu dolžniku)

Proti dvema ali več dolžnikom, ki po izvršilnem naslovu 
solidarno odgovarjajo za isto terjatev, izda sodišče en sam 
sklep o izvršbi.

Upnik lahko v predlogu za izvršbo določi vrstni red, po 
katerem naj se terjatev izterja od posameznih dolžnikov. Če 
tega ne stori, se terjatev izterja od dolžnikov po vrstnem redu, 
kot so navedeni v predlogu za izvršbo.

Če imajo solidarni dolžniki račune pri različnih organizaci-
jah za plačilni promet, vroči sodišče sklep o izvršbi tisti organi-
zaciji, pri kateri ima račun dolžnik, ki ga je upnik v predlogu za 
izvršbo določil kot prvega solidarnega dolžnika, oziroma ki je v 
predlogu naveden na prvem mestu.

Če v primeru iz prejšnjega odstavka dolžnik nima sredstev 
na računu, pošlje organizacija za plačilni promet na upnikovo 
zahtevo sklep o izvršbi tisti organizaciji, pri kateri ima račun 
naslednji dolžnik.

147. člen
(Odgovornost organizacije za plačilni promet)

Glede odgovornosti organizacije za plačilni promet za 
opuščeni rubež, prenos in izplačilo zapadlih zneskov se smi-
selno uporabljajo določbe prvega, drugega in tretjega odstavka 
134. člena tega zakona.

Organizacija za plačilni promet je odgovorna tudi za ško-
do, ki je nastala upniku, ker ni ravnala po sklepu o izvršbi ozi-
roma je kršila določbe tega zakona o posredovanju podatkov 
(tretji odstavek 140. člena), vrstnem redu, obsegu in načinu 
poplačila obveznosti iz sklepa o izvršbi.

Organizacija za plačilni promet je na zahtevo sodišča dol-
žna posredovati vsa pojasnila in listine, iz katerih je razvidno, 
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ali in kako je izvršila sklep o izvršbi, ter ali in kako je upoštevala z 
zakonom določen vrstni red poplačila terjatev.

b) Izvršba na denarna sredstva v gospodarskih zadevah

148. člen
(Gospodarske zadeve)

Določbe tega pododdelka (148. do 151. člen) se uporabljajo 
za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova, izdanega v postopku v 
gospodarskih sporih in za izvršbo na podlagi verodostojne listine, 
če bi v primeru ugovora veljala pravila postopka v gospodarskih 
sporih.

V predlogu mora upnik navesti podatke, iz katerih izhaja, da 
gre za tako izvršbo, v nasprotnem se izvršba opravi po določbah 
136. do 147. člena tega zakona.

149. člen
(Izvršba na sredstva države, samoupravnih lokalnih skupnosti in 

javnih zavodov)
Predmet izvršbe niso denarna sredstva, ki jih ima na računu 

država, samoupravna lokalna skupnost ali javni zavod, kolikor so 
jim nujno potrebna za opravljanje njihovih temeljnih nalog oziroma 
dejavnosti.

Predmet izvršbe tudi niso denarna sredstva na računu sa-
moupravne lokalne skupnosti, ki jih ji je zagotovila država za opra-
vljanje posameznih zadev iz državne pristojnosti, ki so z zakonom 
prenesene na samoupravno lokalno skupnost.

Preden izda sklep o izvršbi, sodišče po potrebi zasliši stranki 
o okoliščinah, od katerih je odvisna uporaba prvega in drugega 
odstavka tega člena.

150. člen
(Prenos pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi)

Organizacija za plačilni promet prenese sredstva z dolžniko-
vega na upnikov račun še pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi, 
razen če je bil ta sklep izdan na podlagi verodostojne listine.

Če je s sklepom o izvršbi določeno, da se izvrši prenos 
sredstev v gotovini, lahko organizacija za plačilni promet opravi 
gotovinsko plačilo po pravnomočnosti sklepa o izvršbi.

151. člen
(Izvršba na več dolžnikovih računov)

Pri izvršbi na več dolžnikovih računov, razen pri izvršbi 
na podlagi verodostojne listine, primarna organizacija za plačilni 
promet, po izvršenem prenosu sredstev iz drugih organizacij za 
plačilni promet takoj nakaže na upnikov račun denarna sredstva 
do višine obveznosti iz sklepa o izvršbi, pri ostalih dejanjih in 
pri izvršbi na podlagi verodostojne listine pa ravna po določbi 
145. člena tega zakona.

Deseto poglavje	
Izvršba na terjatev, da se izročijo ali dobavijo premičnine ali 

da se izroči nepremičnina

1.	Splošne določbe

152. člen
(Krajevna pristojnost)

Za odločitev o predlogu za izvršbo na dolžnikovo terjatev, 
da se mu izroči določena premičnina ali nepremičnina ali dobavi 
določena količina premičnin, je krajevno pristojno sodišče, na 
območju katerega so stvari.

153. člen
(Način izvršbe)

Izvršba na dolžnikovo terjatev iz 152. člena tega zakona se 
opravi z rubežem te terjatve, z njenim prenosom na upnika in s 
prodajo stvari.

154. člen
(Učinek prenosa)

Prenos zarubljene dolžnikove terjatve ima učinek prenosa 
dolžnikove denarne terjatve v izterjavo.

155. člen
(Če dolžnikova terjatev še ni zapadla; tožba proti 

dolžnikovemu dolžniku)
Če dolžnikova terjatev še ni zapadla, sodišče odloči, da 

morajo biti stvari izročene po zapadlosti.
Od dolžnikovega dolžnika, ki ni voljan izročiti stvari, lahko 

upnik po pravnomočnosti sklepa o prenosu terjatve s tožbo 
zahteva izročitev, če zanjo še nima izvršilnega naslova.

156. člen
(Uporaba določb o izvršbi na denarno terjatev)

Določbe o izvršbi na denarno terjatev se smiselno upo-
rabljajo tudi pri izvršbi na terjatev, da se izročijo ali dobavijo 
premičnine ali da se izroči nepremičnina, če ni v tem poglavju 
določeno kaj drugega.

2. Premičnine

157. člen
(Izročitev premičnin v hrambo)

S sklepom, s katerim dovoli prenos dolžnikove terjatve, 
naloži sodišče dolžnikovemu dolžniku, da mora premičnine, na 
katere se nanaša terjatev, izročiti izvršitelju v hrambo.

Glede hrambe stvari se smiselno uporabljajo določbe 
85. člena tega zakona.

158. člen
(Prodaja stvari in poplačilo upnika)

Za prodajo premičnin, ki so bile izročene izvršitelju, ter 
za poplačilo upnika veljajo določbe tega zakona o izvršbi na 
premične stvari.

3.	Nepremičnina

159. člen
(Izročitev upniku)

S sklepom, s katerim dovoli prenos dolžnikove terjatve, 
naloži sodišče dolžnikovemu dolžniku, da mora nepremičnino, 
na katero se nanaša terjatev, izročiti upniku.

Upnik mora nepremičnino upravljati v imenu in na račun 
dolžnika kot dober gospodar in dati sodišču na njegovo zahtevo 
obračun o upravljanju.

160. člen
(Prodaja)

Upnik lahko v roku, ki ne sme biti daljši od 30 dni, odkar mu 
je bila nepremičnina izročena, sodišču predlaga njeno prodajo.

Če upnik prodaje ne predlaga pravočasno, sodišče ustavi 
izvršbo.

161. člen
(Uporaba določb o izvršbi na nepremičnine)

Za prodajo nepremičnine in poplačilo upnika veljajo do-
ločbe tega zakona o izvršbi na nepremičnine.

Enajsto poglavje	
Izvršba na druge premoženjske oziroma materialne 

pravice

162. člen
(Krajevna pristojnost)

Za odločitev o predlogu za izvršbo na patent, užitek ali 
kakšno podobno dolžnikovo pravico, in za samo izvršbo je 
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krajevno pristojno sodišče, na območju katerega ima dolžnik 
stalno prebivališče; če dolžnik nima stalnega prebivališča v Re-
publiki Sloveniji, pa sodišče, na območju katerega ima dolžnik 
začasno prebivališče.

Določba prvega odstavka tega člena, ki se nanaša na 
stalno prebivališče, se smiselno uporablja tudi za sedež pravne 
osebe.

163. člen
(Način izvršbe)

Izvršba na pravico iz 162. člena tega zakona se opravi z 
rubežem te pravice in z vnovčenjem po določbah tega zakona 
o izvršbi na premičnine.

Rubež je opravljen z dnem, ko je sklep o izvršbi vročen 
dolžniku.

S sklepom o izvršbi, s katerim dovoli rubež, sodišče pre-
pove dolžniku razpolagati s to pravico.

Z rubežom pravice pridobi upnik na njej zastavno pravico.

Enajsto a) poglavje	
Izvršba na nematerializirane vrednostne papirje

163.a člen
(Krajevna pristojnost)

Za odločitev o predlogu za izvršbo na vrednostne papirje, 
ki se vodijo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih 
papirjev, je krajevno pristojno sodišče, določeno v skladu s 
100. členom tega zakona.

163.b člen
(Vpis sklepa o izvršbi)

Sodišče vroči sklep o izvršbi, s katerim je dovolilo izvršbo 
oziroma zavarovanje na nematerializirane vrednostne papirje, 
tudi klirinško depotni družbi.

Klirinško depotna družba na podlagi sklepa iz prejšnjega 
odstavka pri nematerializiranih vrednostnih papirjih, na katere 
se nanaša sklep, vpiše sklep o izvršbi z vpisom naslednjih 
podatkov:

1. sodišče, ki je sklep izdalo;
2. opravilna številka sklepa;
3. datum izdaje sklepa.
Z vrednostnimi papirji iz prejšnjega odstavka imetnik ne 

more več razpolagati.
Prepoved razpolaganja iz prejšnjega odstavka vpiše kli-

rinško depotna družba hkrati z vpisom sklepa o izvršbi. Glede 
učinka vpisa prepovedi razpolaganja iz prejšnjega stavka se 
smiselno uporabljajo določbe zakona o nematerializiranih vre-
dnostnih papirjih o učinkih prepovedi razpolaganja.

163.c člen
(Izvršba za izterjavo denarne terjatve)

Kadar teče izvršba za izterjavo oziroma zavarovanje 
upnikove denarne terjatve, pridobi upnik z vpisom sklepa o 
izvršbi zastavno pravico na vrednostnih papirjih, ki so predmet 
izvršbe.

Zastavno pravico iz prejšnjega odstavka vpiše klirinško 
depotna družba hkrati z vpisom sklepa o izvršbi.

V primeru iz prvega odstavka tega člena prenese klirinško 
depotna družba nematerializirane vrednostne papirje na račun 
kupca na podlagi sklepa, s katerim sodišče odredi prenos. 
Ta sklep nadomešča izročitev nematerializiranih vrednostnih 
papirjev kupcu.

Za prodajo nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ne 
kotirajo na borzi, se smiselno uporablja določba četrtega od-
stavka 93. člena tega zakona.

Kadar je sodišče s sklepom o prodaji pooblastilo poobla-
ščenega udeleženca, da opravi prodajo vrednostnih papirjev, ki 
so predmet izvršbe na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, 

se za prenos prodanih vrednostnih papirjev na račun kupca 
smiselno uporabljajo določbe zakona o nematerializiranih vre-
dnostnih papirjih o izbrisu zastavne pravice pri prodaji zasta-
vljenega nematerializiranega vrednostnega papirja.

163.č člen
(Izvršba za izročitev vrednostnih papirjev)

Kadar teče izvršba za izročitev vrednostnih papirjev upni-
ku, prenese klirinško depotna družba nematerializirane vredno-
stne papirje iz dolžnikovega računa na račun upnika na podlagi 
obvestila sodišča o pravnomočnosti sklepa o izvršbi.

Dvanajsto poglavje	
Izvršba na delež družbenika

164. člen
(Krajevna pristojnost)

Za odločitev o predlogu za izvršbo na delež družbenika 
v družbi in za samo izvršbo je krajevno pristojno sodišče, na 
območju katerega je sedež družbe.

165. člen
(Način izvršbe)

Izvršba na delež družbenika se opravi z zaznambo skle-
pa o izvršbi, prodajo deleža in poplačilom upnika iz zneska, 
dobljenega s prodajo.

S sklepom o izvršbi sodišče prepove družbeniku razpola-
gati z njegovim deležem.

Sodišče vroči sklep o izvršbi družbi in ga zaznamuje v 
sodnem registru. S to zaznambo pridobi upnik zastavno pravi-
co na deležu družbenika z učinki tudi proti tistemu, ki pozneje 
pridobi ta delež.

Za prodajo deleža se smiselno uporabljajo določbe tega 
zakona o izvršbi na nepremičnine.

Trinajsto poglavje	
Izvršba na nepremičnine

1.	Splošne določbe

166. člen
(Krajevna pristojnost)

Za odločitev o predlogu za izvršbo na nepremičnino in za 
samo izvršbo je krajevno pristojno sodišče, na območju katere-
ga je nepremičnina, če ta zakon glede izvršbe na nepremičnine 
ne določa drugače.

Če ležijo nepremičnine na območju različnih sodišč, je 
krajevno pristojno za dovolitev izvršbe tisto sodišče, na ob-
močju katerega je nepremičnina, ki je kot predmet izvršbe 
v predlogu za izvršbo navedena na prvem mestu, za samo 
izvršbo pa vsako posamezno sodišče, na območju katerega 
je nepremičnina.

167. člen
(Izvršilna dejanja)

Izvršba na nepremičnino se opravi z zaznambo sklepa o 
izvršbi v zemljiški knjigi, z ugotovitvijo vrednosti nepremičnine, 
s prodajo nepremičnine in s poplačilom upnikov iz zneska, 
dobljenega s prodajo.

168. člen
(Dokaz o dolžnikovi lastnini)

V predlogu za izvršbo na nepremičnino mora biti nepre-
mičnina, ki je vpisana v zemljiški knjigi, označena tako, da 
sodišče po uradni dolžnosti lahko preizkusi lastništvo nepre-
mičnine.
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Za nepremičnine, ki niso vpisane v zemljiški knjigi, se 
uporablja določba 211. člena tega zakona.

Če je lastninska pravica na nepremičnini iz prvega od-
stavka tega člena vpisana v zemljiški knjigi na nekoga drugega, 
mora upnik priložiti listino, ki je primerna za vpis dolžnikove 
lastninske pravice.

V primeru iz tretjega odstavka tega člena opravi sodišče 
vpis po uradni dolžnosti.

Upnik, ki nima niti listine, primerne za vpis dolžnikove lastnin-
ske pravice, lahko s tožbo zahteva vpis te pravice na dolžnika.

Izvršilni postopek se nadaljuje po pravnomočnosti sklepa 
o vpisu.

169. člen
(Predlog dolžnika, naj sodišče dovoli izvršbo na druga 

sredstva ali na drugo nepremičnino)
Dolžnik lahko v osmih dneh od vročitve sklepa o izvršbi 

predlaga, naj sodišče dovoli drugo sredstvo izvršbe, ali naj 
opravi izvršbo na drugi nepremičnini.

Sodišče vroči predlog upniku, ki se lahko o njem izjavi v 
osmih dneh od vročitve.

Ko se upnik izjavi ali ko izteče rok za izjavo, izda sodišče 
sklep o predlogu. Zoper ta sklep ni pritožbe.

Sodišče ugodi predlogu, če dolžnik izkaže za verjetno, 
da bo terjatev poplačana z drugim izvršilnim sredstvom ali s 
prodajo druge nepremičnine.

Če predlaga dolžnik kot drugo izvršilno sredstvo izvršbo 
na plačo, pokojnino, invalidnino ali na druge stalne denarne 
prejemke, ugodi sodišče predlogu, samo če dolžnik izkaže za 
verjetno, da bo terjatev poravnana v enem letu od izdaje sklepa 
o dolžnikovem predlogu.

Če dovoli sodišče za izvršbo drugo sredstvo, ostane 
zaznamba sklepa o izvršbi na nepremičnino v veljavi, dokler 
upnikova terjatev ni poplačana.

170. člen
(Zaznamba izvršbe)

Sodišče zaznamuje sklep o izvršbi na nepremičnino v 
zemljiški knjigi.

S to zaznambo pridobi upnik zastavno pravico na nepre-
mičnini z učinki tudi proti tistemu, ki pozneje pridobi lastninsko 
pravico na tej nepremičnini.

Upnik, ki je predlagal izvršbo, pa ni že prej pridobil za-
stavne pravice oziroma zemljiškega dolga, pridobi z zaznambo 
sklepa o izvršbi pravico dobiti poplačilo iz nepremičnine pred 
nekom, ki pridobi pozneje na njej zastavno pravico oziroma 
zemljiški dolg.

171. člen
(Pristop k izvršbi)

Po zaznambi sklepa o izvršbi sodišče ne more za porav-
navo kakšne druge terjatve istega ali drugega upnika opraviti 
posebnega postopka izvršbe na isto nepremičnino.

Upnik, za čigar terjatev je sodišče pozneje izdalo sklep o 
izvršbi na isto nepremičnino, pristopi k že začeti izvršbi.

K začeti izvršbi je mogoče pristopiti do pravnomočnosti 
sklepa o domiku nepremičnine kupcu.

O pristopu k izvršbi obvesti sodišče upnika, v čigar korist 
je bila prej vpisana zaznamba.

172. člen
(Poplačilo zastavnega upnika in upnika zemljiškega dolga)

Pri izvršbi na nepremičnino dobi poplačilo tudi zastavni 
upnik oziroma upnik zemljiškega dolga, ki ni predlagal izvršbe.

173. člen
(Prenehanje zastavne pravice in zemljiškega dolga)
Na nepremičnini vknjižena zastavna pravica oziroma ze-

mljiški dolg ugasne z dnem, ko postane sklep o izročitvi nepre-

mičnine kupcu pravnomočen (192. člen), čeprav zastavni upniki 
oziroma upniki zemljiškega dolga niso popolnoma poplačani.

Kupec nepremičnine in zastavni upnik oziroma upnik ze-
mljiškega dolga se lahko sporazumeta, da ostane zastavna 
pravica oziroma zemljiški dolg na nepremičnini tudi po pravno-
močnosti sklepa o izročitvi nepremičnine, kupec pa prevzame 
toliko dolžnikovega dolga proti temu upniku, kolikor bi mu ga 
pripadlo v izvršilnem postopku.

V primeru iz drugega odstavka se kupnina zmanjša za 
prevzeti dolg.

174. člen
(Služnosti, stavbne pravice in stvarna bremena)

Stvarne služnosti na nepremičnini z njeno prodajo ne 
ugasnejo.

S prodajo nepremičnine tudi ne ugasnejo osebne slu-
žnosti, stvarna bremena in stavbne pravice, ki so bile vpisane 
v zemljiški knjigi pred pravicami zastavnih upnikov oziroma 
upnika, na čigar predlog je sodišče dovolilo izvršbo ter upniki 
zemljiškega dolga.

Druge osebne služnosti, stvarna bremena in stavbne 
pravice s prodajo nepremičnine ugasnejo, razen če se imetniki 
teh pravic s kupcem kako drugače dogovorijo.

175. člen
(Najemno in zakupno razmerje)

Najemno ali zakupno razmerje ne preneha s prodajo 
stvari, ki je predmet najema ali zakupa.

Kupec stopi v pravice in obveznosti najemodajalca oziro-
ma zakupodajalca.

Če je najemno ali zakupno razmerje nastalo po pridobitvi 
upnikove zastavne pravice oziroma zemljiškega dolga na ne-
premičnini, lahko kupec ne glede na zakonske in pogodbene 
roke odpove pogodbo o najemu ali zakupu z odpovednim 
rokom enega meseca.

176. člen
(Ogled nepremičnine)

Sodišče tistemu, ki se zanima za nakup nepremičnine, na 
njegovo zahtevo in stroške dovoli, da si jo ogleda.

Čas in način ogleda ter morebitno navzočnost izvršitelja 
določi sodišče v odredbi o prodaji nepremičnine.

2. Nepremičnine, izvzete iz izvršbe

177. člen
Predmet izvršbe ne morejo biti kmetijska zemljišča in 

gospodarska poslopja kmeta, kolikor jih potrebuje za lastno 
preživljanje in za preživljanje članov svoje ožje družine ter 
drugih oseb, ki jih je po zakonu dolžan preživljati.

Prvi odstavek tega člena se ne nanaša na izvršbo za 
uveljavitev denarnih terjatev, zavarovanih s pogodbeno zastav-
no pravico na nepremičninah (hipoteko) oziroma za poplačilo 
zemljiškega dolga.

3.	Ugotovitev vrednosti nepremičnine

178. člen
(Način ugotovitve vrednosti)

Vrednost nepremičnine lahko ugotovi sodišče še pred 
pravnomočnostjo sklepa o izvršbi.

Vrednost nepremičnine ugotovi sodišče na podlagi ceni-
tve sodnih cenilcev po tržni ceni na dan cenitve.

Pri ugotavljanju vrednosti se upošteva morebitno zmanj-
šanje vrednosti zaradi tega, ker ostanejo na njej tudi po prodaji 
določene pravice.

Na predlog, ki mora biti vložen najpozneje osem dni 
pred prodajnim narokom, sodišče na prodajnem naroku z 
odredbo ponovno ugotovi vrednost nepremičnine, če stranka 
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s predložitvijo mnenja sodnega cenilca o tržni vrednosti ne-
premičnine verjetno izkaže, da se je vrednost nepremičnine 
od prejšnje ugotovitve vrednosti do dneva prodaje precej 
spremenila.

Če se pri cenitvi pokaže, da je s prodajo nepremičnine po 
delih ali po skupinah delov možno doseči višjo ceno ali hitrejše 
poplačilo, se za določitev načina in pogojev prodaje upošteva 
najugodnejša tako ugotovljena vrednost.

179. člen
(Sklep o ugotovitvi vrednosti)

Vrednost nepremičnine ugotovi sodišče s sklepom.
Zoper ta sklep se lahko pritoži poleg dolžnika tudi vsak, ki 

ima pravico biti poplačan iz zneska, dobljenega s prodajo.

180. člen
(Ustavitev izvršbe po predlogu)

Vsak, ki ima pravico biti poplačan iz zneska, dobljenega 
s prodajo nepremičnine, pa je po vrstnem redu pred upnikom, 
ki je predlagal izvršbo, lahko predlaga, naj sodišče ustavi 
 izvršbo, če ugotovljena vrednost nepremičnine niti delno ne 
krije terjatve upnika, ki je predlagal izvršbo.

Ustavitev izvršbe lahko predlaga v osmih dneh od vročitve 
odredbe o prodaji.

Sodišče presodi glede na okoliščine primera, ali je glede 
na verjetno višino delnega poplačila upnika, ki je predlagal 
izvršbo, prodaja smotrna.

4. Prodaja nepremičnine

181. člen
(Odredba o prodaji)

Po izdaji sklepa o ugotovitvi vrednosti nepremičnine izda 
sodišče odredbo o prodaji nepremičnine; v njej določi način in 
pogoje za prodajo ter čas in kraj prodaje, če naj bo nepremič-
nina prodana na dražbi.

Prodaja nepremičnine se opravi po pravnomočnosti skle-
pa o izvršbi in po pravnomočnosti sklepa o ugotovitvi vrednosti 
nepremičnine.

V odredbi o prodaji se posebej opozori na možnost, da se 
vrednost nepremičnine dokončno ugotovi na prodajnem naroku 
(četrti odstavek 178. člena).

Odredbo o prodaji razglasi sodišče na sodni deski in na svoji 
spletni strani, lahko pa tudi na drug krajevno običajen način.

Sodišče lahko upniku dovoli, da objavi odredbo o prodaji 
nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja. Stroški objave 
bremenijo upnika.

Od razglasitve odredbe o prodaji na sodni deski do dneva 
prodaje mora preteči najmanj trideset dni.

Odredbo o prodaji vroči sodišče strankam, zastavnim 
upnikom, drugim udeležencem postopka, osebam, ki imajo 
vknjiženo predkupno oziroma odkupno pravico, in pristojnemu 
upravnemu organu. Osebam, ki imajo vknjiženo predkupno ozi-
roma odkupno pravico, in zastavnim upnikom se vroča na na-
slovu, ki je vpisan v zemljiški knjigi, ne glede na kraj njihovega 
dejanskega bivanja, razen če so ga posebej sporočili sodišču.

182. člen
(Predkupna in odkupna pravica)

Kdor ima zakonito ali vknjiženo pogodbeno predkupno 
oziroma odkupno pravico na nepremičnini, ki je predmet izvršbe, 
ima prednost pred najugodnejšim ponudnikom, če takoj po kon-
čani dražbi izjavi, da kupuje nepremičnino pod enakimi pogoji.

Če je bila nepremičnina prodana z neposredno pogodbo, 
povabi sodišče predkupnega oziroma odkupnega upravičen-
ca, naj izjavi na zapisnik pri sodišču, ali želi izkoristiti svojo 
pravico.

Če predkupni oziroma odkupni upravičenec izkoristi svojo 
pravico, ima najboljši ponudnik ali kupec pri neposredni pogod-

bi pravico takoj po končani dražbi ali po prejemu obvestila, da 
je predkupni upravičenec izjavil, da želi izkoristiti svojo pravico, 
ponuditi višjo ceno.

183. člen
(Način prodaje)

Nepremičnina se proda na javni dražbi.
Narok za prodajo nepremičnine se opravi v sodnem po-

slopju, če sodišče ne odloči drugače.
Stranke in zastavni upniki oziroma upniki zemljiškega 

dolga se lahko ves čas izvršilnega postopka do izdaje odredbe 
o prodaji sporazumejo, naj se nepremičnina v določenem roku 
proda z neposredno pogodbo.

Sporazum, da naj se nepremičnina proda z neposredno 
pogodbo, mora biti sklenjen v pisni obliki.

Sporazum o prodaji z neposredno pogodbo se pošlje 
pristojnemu davčnemu organu.

Pogodba o neposredni prodaji ima učinek od dneva, ko 
postane sklep o domiku (190. člen) pravnomočen.

184. člen
(Pogoji za prodajo)

Pogoji za prodajo morajo poleg drugih podatkov navajati:
1. natančnejši opis nepremičnine s pritiklinami;
2. služnosti stavbne pravice in stvarna bremena, ki jih 

mora kupec prevzeti;
3. vrednost nepremičnine, ki jo je s sklepom ugotovilo 

sodišče;
4. ceno, za katero se sme nepremičnina prodati;
5. rok, v katerem mora kupec položiti kupnino;
6. način prodaje;
7. znesek varščine.
Rok, v katerem mora kupec položiti kupnino v hrambo na 

račun sodnih pologov, ne sme biti daljši od šestih mesecev od 
dneva prodaje, ne glede na to, ali plačuje kupnino naenkrat ali 
v obrokih.

185. člen
(Položitev varščine)

Javne dražbe se smejo udeležiti le tisti, ki najpozneje tri 
delovne dni pred dražbo položijo varščino.

Če se sklene neposredna pogodba, položi kupec varščino 
tistemu, s katerim jo je sklenil, in to neposredno pred sklenitvijo 
pogodbe.

Varščine so oproščeni upnik, na čigar predlog je sodišče 
dovolilo izvršbo in zastavni upnik oziroma upnik zemljiškega 
dolga, če njihove terjatve dosegajo varščino in če se da glede 
na njihov vrstni red in ugotovljeno vrednost nepremičnine var-
ščina poravnati iz kupnine.

Varščina znaša desetino ugotovljene vrednosti nepre-
mičnine.

Ponudniki, katerih ponudbe niso bile sprejete, dobijo var-
ščino na njihov transakcijski račun nakazano nazaj v 15 dneh 
po koncu javne dražbe.

186. člen
(Če je pri prodaji navzoč en sam ponudnik)

Narok za prodajo nepremičnine se opravi, tudi če je nav-
zoč en sam ponudnik.

V primeru iz prvega odstavka tega člena lahko sodišče na 
predlog stranke ali zastavnega upnika oziroma upnika zemljiške-
ga dolga glede na okoliščine primera preloži prodajni narok.

187. člen
(Kdo ne more biti kupec)

Ne na dražbi ne pri neposredni pogodbi ne more biti ku-
pec dolžnik, sodnik, izvršitelj ali kdo drug, ki uradno sodeluje pri 
prodaji. Kupec tudi ne more biti nekdo, ki po zakonu ne more 
pridobiti nepremičnine, ki je predmet izvršbe.
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188. člen
(Prodajna cena)

Na prvem prodajnem naroku nepremičnina ne sme biti 
prodana pod ugotovljeno vrednostjo.

Če nepremičnine na prvem naroku ni bilo mogoče prodati, 
razpiše sodišče drugi narok, na katerem se sme nepremičnina 
prodati pod ugotovljeno vrednostjo, vendar ne za manj kot za 
polovico te vrednosti.

Od prvega do drugega naroka mora preteči najmanj tri-
deset dni.

Z izjavo, ki jo dajo na zapisnik pri sodišču, pred katerim 
teče izvršilni postopek, ali pri kakšnem drugem sodišču, se 
stranki in zastavni upniki oziroma upniki zemljiškega dolga lah-
ko sporazumejo, da sme biti nepremičnina prodana na dražbi 
tudi za ceno, nižjo od ugotovljene vrednosti, oziroma nižjo od 
polovice te vrednosti.

Drugi in četrti odstavek tega člena se smiselno uporablja-
ta tudi v primeru prodaje z neposredno pogodbo.

189. člen
(Prodajni narok in domik)

Ko sodišče ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za narok, 
razglasi, da se začenja dražba.

Dražba se konča deset minut neposredno potem, ko je 
dana najugodnejša ponudba.

Ko je dražba končana, sodišče ugotovi, kateri ponudnik 
je ponudil najvišjo ceno, in razglasi, da je temu ponudniku do-
maknjena nepremičnina.

Ponudnik iz prejšnjega odstavka mora v primeru iz 	
200.a člena tega zakona dati izjavo, ali je z upnikom povezana 
oseba po določbi 200.b člena tega zakona.

Izjavo iz prejšnjega odstavka sodišče osebno vroči dol-
žniku in upniku, ki ji lahko nasprotujeta v osmih dneh od dneva 
prejema.

O domiku nepremičnine izda sodišče sklep, ki ga razglasi 
na sodni deski in vroči vsem, katerim je vročilo odredbo o pro-
daji, ter vsem udeležencem dražbe.

Če je za sklenitev prodajne pogodbe potrebna odobritev 
po zakonu, sodišče po končani dražbi ugotovi, kateri ponudnik 
je ponudil najvišjo ceno in ga napoti, da v določenem roku 
vloži ustrezno vlogo za pridobitev odobritve. Po ponudnikovi 
pridobitvi odobritve sodišče nadaljuje postopek in takoj izda 
sklep o domiku.

Če je odobritev odklonjena oziroma vloga ni bila vložena v 
roku, sodišče na predlog upnika in glede na okoliščine prodaje 
lahko napoti na pridobitev odobritve drugega oziroma naslednje 
najboljše kupce, ki v to privolijo, in dajo izjavo iz četrtega od-
stavka tega člena, ali pa prodajo s sklepom razveljavi.

Če ponudnik iz tretjega odstavka tega člena ne da izjave 
iz četrtega odstavka tega člena, lahko sodišče na predlog 
upnika in glede na okoliščine prodaje domakne nepremičnino 
drugemu oziroma naslednjemu najboljšemu kupcu, ki v to pri-
voli in da izjavo iz četrtega odstavka tega člena, ali pa prodajo 
s sklepom razveljavi.

190. člen
(Domik pri prodaji z neposredno pogodbo)

Sodišče izda sklep, s katerim domakne nepremičnino, 
prodano z neposredno pogodbo, ko ugotovi, da so izpolnjeni 
pogoji za veljavnost prodaje.

Sklep o domiku razglasi na sodni deski in ga vroči vsem, 
katerim je vročilo odredbo o prodaji, ter kupcu.

Pri domiku pri prodaji z neposredno pogodbo se smiselno 
uporabljajo določbe četrtega, petega in devetega odstavka 
189. člena tega zakona.

191. člen
(Položitev kupnine)

Kupec mora položiti kupnino v roku, ki je določen v od-
redbi o prodaji.

Kupec, ki je edini upnik, je lahko oproščen položitve ku-
pnine do višine zneska, ki bi mu pripadal po sklepu o poplačilu. 
Sodišče o predlogu upnika odloči s posebnim sklepom.

Če kupec v določenem roku ne položi kupnine, sodišče 
na predlog upnika in glede na okoliščine prodaje pozove na 
plačilo kupnine drugega oziroma naslednje najboljše kupce, ki 
v to privolijo in dajo izjavo iz četrtega odstavka 189. člena tega 
zakona ter jim določi rok za položitev kupnine, ali pa prodajo s 
sklepom razveljavi in določi novo prodajo.

Iz položene varščine se poravnajo stroški za novo prodajo 
in nadomesti razlika med ceno, doseženo pri prejšnji in pri novi 
prodaji.

192. člen
(Izročitev nepremičnine kupcu)

Po pravnomočnosti sklepa o domiku in po položitvi kupni-
ne izda sodišče sklep, da se nepremičnina izroči kupcu in po 
pravnomočnosti sklepa v zemljiški knjigi vpiše nanj lastninska 
pravica na nepremičnini ter izbrišejo tiste pravice in bremena, 
za katere je to določeno s sklepom o domiku.

V sklepu sodišče tudi odloči, kdaj se je dolžnik dolžan 
izseliti iz družinske stanovanjske hiše ali stanovanja. Sklep je 
izvršilni naslov za izpraznitev in izročitev nepremičnine.

Sklep o izročitvi nepremičnine kupcu vroči sodišče vsem, 
katerim je vročilo odredbo o prodaji.

Nepremičnino izroči sodišče kupcu še pred pravnomoč-
nostjo sklepa o izročitvi.

193. člen
(Varstvo kupčevih pravic)

Razveljavitev ali sprememba sklepa o izvršbi po pravno-
močnosti sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu nima vpliva na 
pravice, ki jih je kupec pridobil po 192. členu tega zakona.

194. člen
(Ustavitev izvršbe)

Če nepremičnine ni bilo mogoče prodati niti na drugem 
naroku, dovoli sodišče novo prodajo samo na upnikov predlog.

Če upnik ne predlaga nove prodaje v šestih mesecih od 
drugega naroka, ali če nepremičnine ni bilo mogoče prodati na 
tretjem naroku niti za polovico ugotovljene vrednosti, sodišče 
ustavi izvršbo.

Sodišče ustavi izvršbo s prodajo z neposredno pogodbo, 
če nepremičnine ni bilo mogoče prodati v roku, za katerega 
sta se sporazumeli stranki in zastavni upniki (četrti odstavek 
183. člena).

V primeru iz drugega in tretjega odstavka tega člena upnik 
obdrži zastavno pravico na nepremičnini za zavarovanje svoje 
terjatve in sodišče ne razveljavi zaznambe sklepa o izvršbi v 
zemljiški knjigi.

5.	Poplačilo upnikov

195. člen
(Kdaj se poplačajo)

Sodišče poplača upnike po pravnomočnosti sklepa o iz-
ročitvi nepremičnine kupcu.

196. člen
(Kateri upniki se poplačajo)

Iz kupnine se poplačajo:
1. upniki, na predlog katerih je sodišče dovolilo izvršbo;
2. upniki zemljiškega dolga oziroma zastavni upniki, tudi 

če niso priglasili svojih terjatev;
3. osebe, ki imajo pravico do nadomestila za osebne 

služnosti, stavbne pravice in stvarna bremena;
4. država in samoupravne lokalne skupnosti za davščine;
5. osebe, ki imajo terjatve, navedene v 3. točki prvega 

odstavka 197. člena tega zakona.



Uradni list Republike Slovenije	 Št.	3 / 12. 1. 2007 / Stran 233 

197. člen
(Prednost pri poplačilu)

Iz zneska, dobljenega s prodajo, se poplačajo najprej, in 
sicer po temle vrstnem redu:

1. stroški izvršilnega postopka;
2. davek na dodano vrednost oziroma davek na promet 

nepremičnine, ki se po predpisih obračuna od prodaje nepre-
mičnine, in za zadnje leto zapadle davščine, ki obremenjujejo 
prodano nepremičnino;

3. terjatve iz naslova zakonite preživnine, terjatve iz naslo-
va odškodnine za škodo, nastalo zaradi zmanjšanja življenjske 
aktivnosti ali zmanjšanja oziroma izgube delovne zmožnosti 
in terjatve iz naslova odškodnine za izgubljeno preživnino 
zaradi smrti tistega, ki jo je dajal, terjatve delavcev iz delovne-
ga razmerja z dolžnikom, ter terjatve prispevkov za socialno 
zavarovanje, zapadlih za zadnje leto, in sicer ne glede na to, 
ali so te terjatve zavarovane z zastavno pravico na prodani 
nepremičnini ali ne.

Terjatve iz 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena, razen 
davka na dodano vrednost oziroma davka na promet nepremič-
nine, se poplačajo, če so bile priglašene najkasneje na razdeli-
tvenem naroku in če so dokazane z izvršilnim naslovom.

Čas, določen v 2. in 3. točki prvega odstavka tega člena, 
se šteje do dneva, ko je bil izdan sklep o izročitvi nepremičnine 
kupcu.

198. člen
(Vrstni red drugih terjatev)

Po poplačilu terjatev iz 197. člena tega zakona se po-
plačajo terjatve, ki so zavarovane z zastavno pravico, terjatve 
upnikov, na katerih predlog je sodišče dovolilo izvršbo, zemljiški 
dolg, ter nadomestila za osebne služnosti, stavbne pravice in 
stvarna bremena, ki s prodajo ugasnejo.

Upniki iz prvega odstavka tega člena se poplačajo po 
vrsti, kot so pridobili zemljiški dolg oziroma zastavno pravico, 
oziroma po vrstnem redu, kot so bile osebne služnosti, stavbne 
pravice in stvarna bremena vpisana v zemljiški knjigi.

Stroški in obresti za zadnja tri leta pred vložitvijo predloga 
za izvršbo, določeni v izvršilnem naslovu, imajo isti vrstni red 
kot glavna terjatev.

Po poplačilu terjatev iz prvega odstavka tega člena se 
poplačajo terjatve iz 2. in 3. točke prvega odstavka 197. člena 
tega zakona za čas, za katerega se ne poplačajo po omenjenih 
določbah.

199. člen
(Nadomestila za osebne služnosti, stavbne pravice in stvarna 

bremena)
Če se o nadomestilu za osebne služnosti, stavbne pravi-

ce ali stvarna bremena, ki s prodajo ugasnejo, upravičenci in 
upniki, ki so po vrstnem redu za poplačilo za njimi, ne morejo 
sporazumeti, ga določi sodišče, ki pri tem upošteva zlasti čas, 
kolikor bi služnost, stavbna pravica oziroma breme še trajale, 
njihovo vrednost ter starost upravičencev.

Kupec in upravičenec do osebne služnosti, stavbne pravice 
ali stvarnega bremena se lahko sporazumeta, da kupec prevzame 
služnost, stavbno pravico oziroma stvarno breme, nadomestilo, 
določeno po prejšnjem odstavku, pa se odbije od kupnine.

200. člen
(Sorazmerno poplačilo terjatev)

Terjatve, ki imajo isti vrstni red, se poplačajo v sorazmerju 
z njihovo višino, če s prodajo dobljeni znesek ne zadošča za 
njihovo popolno poplačilo.

200.a člen
(Poplačilo upnika, ki je kupec nepremičnine)

Če je upnik ali z njim povezana oseba kupila nepremič-
nino za ceno, ki je nižja od njene ugotovljene vrednosti po 

178. členu tega zakona, in pridobljena kupnina ne bi zadosto-
vala za popolno poplačilo tega upnika, se pri poplačilu tega 
upnika, ne glede na dejansko višino kupnine, šteje, da je upnik 
poplačan do višine ugotovljene vrednosti nepremičnine.

200.b člen
(Povezane osebe)

Povezane osebe so lahko povezane fizične osebe ali po-
vezane pravne osebe. Povezane so, če imajo takšno lastnost 
v trenutku domika nepremičnine oziroma po koncu dražbe 
premičnine ali druge premoženjske pravice oziroma ob pro-
daji premičnine ali druge premoženjske pravice z neposredno 
pogodbo.

Za povezane fizične osebe se štejejo sorodniki v krvnem 
sorodstvu v ravni vrsti do kateregakoli kolena, v stranski vrsti 
do četrtega kolena, skrbnik in varovanec, posvojitelj in posvo-
jenec, zakonca, osebi, ki živita v dalj časa trajajoči življenjski 
skupnosti, ki ima po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo, enake 
pravne posledice kot sklenitev zakonske zveze, osebi, ki živita 
v registrirani istospolni partnerski skupnosti, ter osebe v sva-
štvu do drugega kolena povezane osebe.

Odvisne in gospodujoče pravne osebe so povezane prav-
ne osebe. Odvisna pravna oseba je pravna oseba, nad katero 
lahko druga pravna oseba (gospodujoča pravna oseba) nepo-
sredno ali posredno izvršuje na članstvu temelječ obvladujoč 
vpliv. Gospodujoča pravna oseba je pravna oseba, ki ima 
takšno udeležbo v drugem podjetju, da bi lahko izvrševala na 
članstvu temelječ vpliv tako, da bi lahko odločilno, neposre-
dno ali posredno vplivala na oblikovanje volje odvisne pravne 
osebe.

Za gospodujočo pravno osebo velja tudi fizična oseba, 
če lahko odločilno vpliva na oblikovanje volje odvisne pravne 
osebe. Prav tako za gospodujočo pravno osebo velja tudi več 
fizičnih oseb skupaj, če te fizične osebe veljajo za povezane 
fizične osebe po drugem odstavku tega člena.

Povezane pravne osebe so tudi pogodbeniki pogodbe 
o obvladovanju in pogodbe o prenosu dobička ter glavna in 
vključena družba. Dokaz o nasprotnem ni mogoč.

Za pravno osebo v večinski posesti se domneva, da je 
odvisna od osebe, ki je na njej udeležena z večino.

Pravna oseba v večinski posesti je tista, na kateri ima 
oseba z večinsko udeležbo večino kapitalskih deležev ali veči-
no glasovalnih pravic.

Kateri del deležev pripada osebi, udeleženi z večino, 
se pri kapitalskih družbah določi v razmerju med skupnim 
zneskom osebi pripadajočega osnovnega kapitala (osnovne 
glavnice) k osnovnemu kapitalu. Lastni deleži se pri kapitalskih 
družbah odštejejo od osnovnega kapitala. Z lastnimi deleži 
kapitala so izenačeni deleži, ki pripadajo komu drugemu za 
račun pravne osebe.

Kateri del glasovalnih pravic pripada osebi, udeleženi z 
večino, se določi po razmerju števila glasovalnih pravic, ki jih 
lahko izvršuje iz njej pripadajočih deležev k skupnemu številu 
vseh glasovalnih pravic. Od skupnega števila glasovalnih pra-
vic se odštejejo glasovalne pravice iz lastnih deležev. Z lastnimi 
deleži pravnih oseb so izenačeni deleži, ki pripadajo komu 
drugemu za račun pravne osebe.

Kot deleži, ki pripadajo osebi z večinskim deležem, veljajo 
tudi deleži, ki pripadajo od nje odvisni pravni osebi ali drugemu 
za račun te pravne osebe ali od nje odvisni pravni osebi.

Kot povezani veljata tudi oseba, zaposlena za nedoločen 
ali določen čas, in njen delodajalec, razen če je delodajalec 
oseba javnega prava.

201. člen
(Izpodbijanje terjatev)

Upnik ali kdo drug, ki ima pravico biti poplačan iz kupnine, 
lahko izpodbija terjatev drugega upnika, njeno višino in vrstni 
red, po katerem ima ta pravico do poplačila, kolikor to vpliva 
na njegovo poplačilo.



Stran 234 / Št. 3 / 12. 1. 2007	 Uradni list Republike Slovenije

Pravico iz prejšnjega odstavka ima tudi dolžnik, če terja-
tve, njene višine ali vrstnega reda brez svoje krivde ni mogel 
izpodbijati z drugimi pravnimi sredstvi med izvršilnim postop-
kom.

Terjatev je mogoče izpodbijati najkasneje na razdelitve-
nem naroku.

202. člen
(Napotitev na pravdo)

Tistega, ki izpodbija terjatev, sodišče napoti, naj v določe-
nem roku začne pravdo, če je odločitev odvisna od spornih dej-
stev; sicer pa samo odloči o spornem dejstvu pri izpodbijanju.

Sodišče odloži sklep o poplačilu tistih, katerih terjatve so 
sporne, dokler ni končana pravda.

Znesek, ki se nanaša na sporno terjatev, ostane v hrambi 
pri sodišču.

Če se pravda ne začne v določenem roku, ravna sodišče, 
kot da terjatev ni sporna.

Določba četrtega odstavka tega člena ne posega v pra-
vico tistega, ki izpodbija terjatev, da tudi po koncu postopka 
začne pravdo zoper tistega, čigar terjatev izpodbija.

6. Posebne določbe o načinu poplačila nekaterih terjatev

203. člen
(Nezapadla terjatev)

Zemljiški dolg oziroma terjatev zastavnega upnika, ki še 
ni zapadla do dneva izdaje sklepa o poplačilu, se poplača tako, 
da se upoštevajo obresti v višini bančne eskontne stopnje v 
kraju izpolnitve zavarovane terjatve od dneva izdaje sklepa o 
poplačilu do dneva zapadlosti terjatve.

204. člen
(Nezapadla terjatev občasnih prejemkov)

Če so terjatve občasnih prejemkov iz naslova zakonite 
preživnine, odškodnine za škodo, nastalo zaradi zmanjšanja 
življenjske aktivnosti ali zmanjšanja oziroma izgube delovne 
zmožnosti, in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti 
tistega, ki jo je dajal, zavarovane z zastavno pravico, zapadejo 
pa po izdaji sklepa o poplačilu, se poravnajo na izrecno zahtevo 
upnika.

Te terjatve se obračunavajo smiselno na način, kot se 
obračunava nadomestilo za osebno služnost, stavbno pravico 
ali stvarno breme.

205. člen
(Pogojna terjatev)

Znesek, potreben za poplačilo terjatve, ki je zavarovana 
z zastavno pravico, vendar je odvisna od pogoja, se izloči in 
izroči v hrambo sodišču ter izplača, ko nastopi odložni pogoj, 
oziroma ko je gotovo, da razvezni pogoj ne bo nastopil.

Če odložni pogoj ne nastopi, oziroma če nastopi razvezni 
pogoj, se iz izločenega zneska poplačajo upniki, katerih terjatve 
niso bile popolnoma poplačane ali sploh niso bile poplačane; 
če takih upnikov ni ali če z njihovim poplačilom ni izčrpan ves 
znesek, pa se ta znesek oziroma ostanek izroči dolžniku.

206. člen
(Predznamba zastavne pravice in zaznamba spora)
Če je v zemljiški knjigi vpisana predznamba zemljiškega 

dolga oziroma zastavne pravice in tisti, v čigar korist je vpisana, 
dokaže, da je v teku postopek za njeno opravičilo, oziroma da 
še ni pretekel rok za ta postopek, se zemljiški dolg oziroma 
terjatev, na katero se predznamba nanaša, poravna na enak 
način kot terjatev z odložnim pogojem.

Terjatev, za katero je v zemljiški knjigi vpisana zaznamba 
spora za izbris zastavne pravice ali zaznamba kakšnega dru-
gega spora oziroma zemljiški dolg, za katerega je v zemljiški 
knjigi vpisana zaznamba spora za njegov izbris ali kakšnega 

drugega spora, se poravna na enak način kot terjatev z razve-
znim pogojem.

7. Razdelitveni narok, sklep o poplačilu in izbris pravic in 
bremen

207. člen
(Razdelitveni narok)

Po pravnomočnosti sklepa o izročitvi nepremičnine kup-
cu določi sodišče narok za razdelitev zneska, dobljenega s 
prodajo.

Na narok povabi sodišče poleg strank tudi tiste, ki imajo 
po stanju spisov in po podatkih iz zemljiške knjige pravico do 
poplačila iz tega zneska.

V vabilu opozori sodišče te osebe, da bodo terjatve upni-
kov, ki ne pridejo na narok, vzete po stanju, kot izhaja iz ze-
mljiške knjige in spisov, in da lahko samo še na razdelitvenem 
naroku izpodbijajo obstoj drugih terjatev, njihovo višino in vrstni 
red, po katerem imajo pravico do poplačila.

Na naroku se razpravlja o poplačilu upnikov in drugih 
oseb, ki uveljavljajo poplačilne zahtevke ter o resničnosti izjave 
iz četrtega odstavka 189. člena tega zakona.

208. člen
(Sklep o poplačilu)

O poplačilu upnikov in drugih oseb, ki uveljavljajo pra-
vico do poplačila ter o resničnosti izjave iz četrtega odstavka 
189. člena tega zakona, odloči sodišče s sklepom po opravlje-
nem naroku. Pri tem upošteva stanje, kot izhaja iz spisov in iz 
zemljiške knjige, ter stanje, ki ga je ugotovilo na naroku.

Terjatve upnikov se obračunajo po stanju na dan razde-
litvenega naroka.

V sklepu iz prvega odstavka tega člena upošteva sodišče 
samo tiste terjatve, glede katerih je sklep o izvršbi postal prav-
nomočen najkasneje na dan razdelitvenega naroka.

Terjatve, glede katerih sklep o izvršbi ni postal pravno-
močen najkasneje na dan razdelitvenega naroka, se poplačajo 
po pravnomočnosti sklepa o izvršbi iz morebitnega preostanka 
kupnine, ostanek pa se vrne dolžniku.

Pritožba zoper sklep o poplačilu zadrži njegovo izvršitev, 
če bi sklep, s katerim bi bilo pritožbi ugodeno, lahko vplival na 
poplačilo.

Če sodišču po stanju iz spisov in podatkih iz zemljiške 
knjige oziroma iz drugih okoliščin ni znano, kdo je upnik ze-
mljiškega dolga, sodišče znesek, ki upniku pripada po sklepu 
iz prvega odstavka tega člena, hrani zanj na računu sodnih 
pologov.

209. člen
(Izbris pravic in bremen)

Sodišče s sklepom o domiku tudi odloči, katere v zemlji-
ški knjigi vpisane pravice in bremena se izbrišejo ob izročitvi 
nepremičnine kupcu (173., 174. in drugi odstavek 199. člena).

8. Dolžnikova pravica na prodanem stanovanju

210. člen
Dolžnik, ki kot lastnik stanuje v prodani družinski stano-

vanjski hiši ali prodanem stanovanju, ima pravico stanovati v 
tej hiši oziroma stanovanju kot najemnik še tri leta od dneva 
prodaje dalje.

Predlog, da obdrži pravico do najema stanovanja, mora 
dolžnik vložiti v 60 dneh od prejema sklepa o izvršbi, če je 
dražbeni narok pred potekom tega roka, pa najkasneje do 
dražbenega naroka, sicer to pravico izgubi.

Dolžnik, ki obdrži pravico stanovati na prodani družinski 
stanovanjski hiši ali stanovanju, je od dneva izdaje sklepa o 
izročitvi nepremičnine dalje dolžan plačevati najemnino za 
profitno stanovanje. Če se kupec in dolžnik o višini najemnine 
ne sporazumeta, jo določi sodišče v nepravdnem postopku.
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Določbe prejšnjih odstavkov tega člena ne veljajo, kadar 
sta družinska stanovanjska hiša ali stanovanje prodana v izvr-
šilnem postopku zaradi poplačila terjatve iz naslova posojila, 
vzetega za izgradnjo oziroma nakup družinske stanovanjske 
hiše ali stanovanja, ali zaradi izterjave zemljiškega dolga ozi-
roma terjatve, ki je bila zavarovana s pogodbeno zastavno 
pravico (hipoteko) na tej hiši oziroma stanovanju, ali zaradi 
izvršitve terjatve za izključitev etažnega lastnika s prodajo 
posameznega dela zgradbe v etažni lastnini.

9. Uporaba določb tega poglavja, če nepremičnina ni 
vpisana v zemljiško knjigo

211. člen
Če je bila zemljiška knjiga, v katero je bila vpisana nepre-

mičnina, uničena, ali če nepremičnina ni vpisana v zemljiško 
knjigo, mora upnik v predlogu za izvršbo navesti, kje je nepre-
mičnina, njeno ime, meje in površino, oziroma druge podatke, 
potrebne za njeno identifikacijo.

V takem primeru opravi izvršitelj po odredbi sodišča ru-
bež nepremičnine, za katero je predlagana izvršba. Na rubež 
povabi upnika in dolžnika.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe in mora 
biti razglašen na sodni deski in objavljen v Uradnem listu Re-
publike Slovenije.

10. Izvršba na stavbno pravico

211.a člen
Določbe tega poglavja se smiselno uporabljajo tudi za 

izvršbo na stavbno pravico.

Štirinajsto poglavje	
Sodni penali

212. člen
O upnikovi zahtevi, naj se dolžniku nedenarne obveznosti, 

ki izhaja iz izvršilnega naslova, naloži plačilo sodnih penalov, 
odloči sodišče v izvršilnem postopku.

Na podlagi pravnomočnega sklepa o plačilu sodnih pena-
lov izda sodišče na predlog upnika sklep o izvršbi.

Plačilo sodnih penalov lahko zahteva upnik vse dotlej, 
dokler ne predlaga izvršitve sodne odločbe iz prvega odstavka 
tega člena.

Od dneva vložitve predloga za izvršbo upnik ni več upra-
vičen do sodnih penalov.

Tretji razdelek	
IZVRŠBA ZA UVELJAVITEV NEDENARNE TERJATVE

Petnajsto poglavje	
Izročitev in dobava premičnin

1.	Krajevna pristojnost

213. člen
Za odločitev o predlogu za izvršbo za izročitev ene ali 

več določenih stvari, ali določene količine nadomestnih stvari, 
in za samo izvršbo je krajevno pristojno sodišče, na območju 
katerega so stvari.

2. Izročitev določenih stvari

214. člen
(Če so stvari pri dolžniku ali pri kom drugem)

Izvršba za izročitev ene ali več določenih stvari, ki so pri 
dolžniku, se opravi tako, da izvršitelj te stvari vzame dolžniku 
in jih proti potrdilu izroči upniku.

Po prvem odstavku tega člena se opravi izvršba tudi, 
kadar so stvari pri kom drugem, ki jih je voljan izročiti izvr-
šitelju.

Če drugi ni voljan izročiti stvari, lahko upnik predlaga 
sodišču, naj prenese nanj dolžnikovo terjatev proti drugemu 
za izročitev stvari.

Za postopek s predlogom iz tretjega odstavka tega člena 
se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o izvršbi na terja-
tev, da se izročijo ali dobavijo premičnine (152. do 156. člen).

215. člen
(Če stvari niso bile najdene ne pri dolžniku ne pri kom 

drugem)
Če stvari niso bile najdene ne pri dolžniku ne pri kom 

drugem, sodišče na upnikov predlog oceni njihovo vrednost in 
s sklepom odloči, da mora dolžnik v določenem roku izplačati 
to vrednost upniku.

Upnik lahko na podlagi tega sklepa predlaga proti dolžni-
ku izvršbo.

Upnik lahko vloži predlog po prvem odstavku tega člena 
v osmih dneh od dneva, ko je bil obveščen, da stvari niso bile 
najdene.

Če upnik v predpisanem roku ne predlaga, naj mu dolžnik 
izplača vrednost stvari, sodišče ustavi izvršbo.

3.	Dobava nadomestnih stvari

216. člen
(Če so stvari pri dolžniku ali pri kom drugem)

Če se izvršilni naslov glasi na dobavo določene količine 
nadomestnih stvari, ki so pri dolžniku ali pri kom drugem, se 
izvršba opravi tako, kot je predpisano za izročitev določenih 
stvari.

217. člen
(Če stvari niso bile najdene ne pri dolžniku ne pri kom 

drugem)
Če stvari niso bile najdene ne pri dolžniku ne pri kom 

drugem, lahko upnik predlaga, naj se izvršba opravi tako, da 
ga sodišče pooblasti, da sme v določenem roku na dolžnikove 
stroške te stvari kupiti kje drugje.

Sodišče izda na upnikov predlog sklep, s katerim odloči, 
naj dolžnik položi pri sodišču znesek, ki je potreben za nakup 
stvari.

Upnik lahko na podlagi tega sklepa predlaga proti dolžni-
ku izvršbo.

Upnik lahko vloži predlog po prvem odstavku tega člena 
v osmih dneh od dneva, ko mu je sodišče sporočilo, da izvršbe 
ni moglo opraviti.

Če upnik v roku iz prejšnjega odstavka tega člena ne pre-
dlaga nakupa stvari drugje, sodišče ustavi izvršbo, razen če je 
upnik v roku iz tretjega odstavka 215. člena predlagal, naj mu 
dolžnik plača vrednost stvari, ki bi mu jih bil moral dobaviti.

218. člen
(Če stvari ni bilo mogoče kupiti niti drugje)

Če upnik v roku, ki mu ga je določilo sodišče, stvari ni 
mogel kupiti drugje, ali če je izkazal za verjetno, da stvari niti 
drugje ni mogoče kupiti, oceni sodišče na njegov predlog njiho-
vo vrednost in s sklepom odloči, da mora dolžnik v določenem 
roku plačati to vrednost upniku.

Upnik lahko na podlagi tega sklepa predlaga proti dolžni-
ku izvršbo.

Upnik lahko predlog, naj mu dolžnik plača vrednost stvari, 
vloži v osmih dneh od dneva, ko izteče rok za nakup stvari 
drugje, oziroma v roku, ki mu ga določi sodišče v primeru, ko je 
izkazal za verjetno, da stvari tudi drugje ni mogoče kupiti.

Če upnik predloga ne vloži v tem roku, sodišče ustavi 
izvršbo.
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4. Pravica do odškodnine

219. člen
Z določbami o nakupu nadomestnih stvari drugje in o 

plačilu vrednosti določenih ali nadomestnih stvari ni prizadeta 
upnikova pravica, da v pravdi zahteva od dolžnika povrnitev 
škode, ki mu jo je povzročil s tem, da mu stvari ni izročil ozi-
roma dobavil.

Šestnajsto poglavje	
Izpraznitev in izročitev nepremičnin

220. člen
(Krajevna pristojnost)

Za odločitev o predlogu za izvršbo za izpraznitev in iz-
ročitev nepremičnine in za samo izvršbo je krajevno pristojno 
sodišče, na območju katerega je nepremičnina.

221. člen
(Način izvršbe)

Izvršba za izpraznitev in izročitev nepremičnine se opravi 
tako, da izvršitelj izroči nepremičnino v posest upniku, potem 
ko iz nje odstrani osebe in stvari.

Izpraznitev in izročitev nepremičnine je dopustna po prete-
ku osmih dni od dneva, ko je bil dolžniku vročen sklep o izvršbi.

222. člen
(Odstranitev premičnin)

Premičnine, ki jih je treba odstraniti, se izročijo dolžniku, 
če ta ni navzoč, pa odraslemu članu njegovega gospodinjstva 
ali njegovemu pooblaščencu.

Če pri izvršilnih dejanjih ni nikogar, kateremu se smejo 
stvari izročiti, ali če jih ti nočejo sprejeti, se stvari izročijo na 
dolžnikove stroške v hrambo komu drugemu.

O izročitvi v hrambo in o stroških hrambe obvesti izvršitelj 
dolžnika in mu da primeren rok, v katerem lahko zahteva izro-
čitev stvari, potem ko povrne stroške za hrambo.

Izvršitelj opozori dolžnika, da bodo po izteku roka iz 
prejšnjega odstavka tega člena stvari prodane, iz izkupička pa 
bodo poravnani stroški za njihovo hrambo in prodajo.

223. člen
(Prodaja premičnih stvari)

Sodišče dovoli po uradni dolžnosti prodajo stvari na dol-
žnikove stroške, če ta v danem roku ne zahteva njihove izroči-
tve in ne povrne stroškov hrambe.

Del s prodajo doseženega izkupička, ki ostane po po-
ravnavi stroškov hrambe in prodaje stvari, izvršitelj položi pri 
sodišču.

Za prodajo stvari se uporabljajo določbe tega zakona o 
izvršbi na premičninah.

Sedemnajsto poglavje	
Obveznost kaj storiti, dopustiti ali opustiti

224. člen
(Krajevna pristojnost)

Če mora dolžnik po izvršilnem naslovu nekaj storiti, dopu-
stiti, da kdo drug kaj stori, ali se česa vzdržati, je za odločitev 
o predlogu za izvršbo in za samo izvršbo krajevno pristojno 
sodišče, na območju katerega mora dolžnik izpolniti obveznost 
iz izvršilnega naslova.

224.a člen
(Sodelovanje izvršitelja)

Izvršba za dejanja iz tega poglavja se lahko opravi s so-
delovanjem izvršitelja na način, ki ga določi sodišče.

225. člen
(Dejanje, ki ga lahko opravi tudi kdo drug)

Na podlagi izvršilnega naslova, po katerem mora dolžnik 
storiti nekaj, kar lahko stori tudi nekdo drug, se izvršba opravi 
tako, da sodišče pooblasti upnika, da na dolžnikove stroške 
zaupa to nekomu drugemu, ali da to stori sam.

Upnik lahko v predlogu za izvršbo predlaga, naj sodišče 
s sklepom naloži dolžniku, da založi znesek za stroške, ki 
bodo nastali s tem, da bo nekdo drug ali sam upnik opravil to 
dejanje.

Dokončen sklep o višini stroškov iz drugega odstavka tega 
člena izda sodišče na upnikov oziroma dolžnikov predlog.

Upnik lahko predlaga izvršbo na podlagi sklepa, ki 
ga izda sodišče po drugem odstavku tega člena, še pred 
njegovo pravnomočnostjo, na podlagi sklepa, ki ga izda 
sodišče po tretjem odstavku tega člena, pa šele po njegovi 
pravnomočnosti.

226. člen
(Dejanje, ki ga more opraviti le dolžnik)

Če mora dolžnik po izvršilnem naslovu nekaj storiti, kar 
ne more namesto njega storiti nihče drug, mu določi sodišče s 
sklepom o izvršbi primeren rok za izpolnitev obveznosti.

S sklepom o izvršbi izreče sodišče tudi denarno kazen 
za primer, če dolžnik v določenem roku ne bo izpolnil obve-
znosti. Fizični osebi izreče sodišče denarno kazen največ do 
1,000.000 tolarjev, pravni osebi in podjetniku pa do 50,000.000 
tolarjev.

Če dolžnik ne izpolni obveznosti, opravi sodišče po uradni 
dolžnosti izvršbo na podlagi sklepa o izrečeni denarni kazni. 
Hkrati izda sodišče nov sklep, s katerim določi dolžniku nov rok 
za izpolnitev obveznosti in izreče novo denarno kazen, višjo kot 
v prejšnjem sklepu, za primer, če dolžnik niti v novem roku ne 
bo izpolnil obveznosti.

Zoper dolžnika, ki kljub drugi izrečeni kazni ne izpolni svo-
je obveznosti, postopa sodišče še naprej tako, kot je določeno 
v drugem in tretjem odstavku tega člena, vse dokler seštevek 
denarnih kazni iz posameznih sklepov ne doseže desetkratne-
ga zneska iz drugega odstavka tega člena.

Sodišče pri odmerjanju denarne kazni v predpisanih me-
jah upošteva pomen dejanja, ki bi ga moral opraviti dolžnik, ter 
druge okoliščine primera.

227. člen
(Dopustitev in opustitev)

Sodišče opravi izvršbo tako, kot je določeno v prvem do 
tretjem in v petem odstavku 226. člena tega zakona, tudi tedaj, 
kadar ravna dolžnik v nasprotju s tem, da mora nekaj dopustiti 
ali opustiti.

Sodišče na upnikov predlog s sklepom odloči, da mora 
dolžnik položiti varščino za škodo, za katero upnik izkaže, da 
jo bo verjetno utrpel, če bo dolžnik še naprej ravnal v nasprotju 
s svojo obveznostjo.

Čas trajanja varščine določi sodišče glede na okoliščine 
primera.

Na podlagi sklepa o položitvi varščine se opravi na upni-
kov predlog izvršba.

228. člen
(Vzpostavitev prejšnjega stanja)

Če je zaradi dolžnikovega ravnanja v nasprotju z ob-
veznostjo iz izvršilnega naslova nastala sprememba, ki ni v 
skladu z upnikovo pravico, sodišče upnika na njegov predlog 
pooblasti, da sam, če je treba, pa tudi s pomočjo izvršitelja, na 
dolžnikove stroške in nevarnost vzpostavi prejšnje stanje.

Glede založitve zneska, potrebnega za stroške za vzpo-
stavitev prejšnjega stanja, in glede dokončne višine teh stro-
škov, se uporabljajo določbe drugega do četrtega odstavka 
225. člena tega zakona.
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229. člen
(Ponovno motenje posesti)

Če je na podlagi izvršilnega naslova, izdanega v postopku 
zaradi motenja posesti, dolžnik prostovoljno izpolnil svojo obve-
znost, oziroma je bila proti njemu opravljena izvršba, potem pa 
je ponovno motil posest na način, ki se v bistvu ni razlikoval od 
prejšnjega motenja, izda sodišče na upnikov predlog na podlagi 
istega izvršilnega naslova nov sklep o izvršbi, s katerim naloži 
vrnitev stvari v posest, oziroma sklep o izvršbi, s katerim izreče 
kazen za neizvršitev dejanja, ki ga more opraviti le dolžnik.

Predlog za izvršbo po prvem odstavku tega člena lahko 
poda upnik v tridesetih dneh od dneva, ko je zvedel za ponovno 
motenje posesti, najkasneje pa v enem letu od ponovljenega 
motenja.

Osemnajsto poglavje	
Vrnitev delavca na delo

230. člen
(Krajevna pristojnost)

Za odločitev o predlogu za izvršbo in za samo izvršbo 
na podlagi izvršilnega naslova, po katerem je delodajalec dol-
žan vrniti delavca na delo ali mu znova zaupati delo oziroma 
delovne naloge, ki jih je prej opravljal, je krajevno pristojno 
sodišče, na območju katerega ima delodajalec prebivališče 
oziroma sedež.

231. člen
(Rok za vložitev predloga za izvršbo)

Predlog za izvršbo lahko vloži delavec v šestih mesecih 
od dneva, ko je pridobil pravico to predlagati.

232. člen
(Način izvršbe)

Izvršba se opravi po 226. členu tega zakona.

233. člen
(Nadomestilo plače pri vrnitvi delavca na delo)

Delavec, ki je predlagal vrnitev na delo, lahko predlaga, 
naj sodišče s sklepom odloči, da mu mora delodajalec izplačati 
na račun plače mesečne zneske, zapadle od pravnomočnosti 
odločbe pa dotlej, dokler ne bo vrnjen na delo.

Predlog za nadomestilo plače lahko delavec združi s pre-
dlogom za izvršbo ali ga vloži najpozneje do konca izvršilnega 
postopka.

Sklep, s katerim sodišče ugodi predlogu za nadomestilo 
plače, ima učinek sklepa o izvršbi.

Delodajalec lahko predlaga, naj sodišče ta sklep razvelja-
vi, če so se pozneje spremenile okoliščine, na podlagi katerih 
je bil izdan.

Nadomestilo mesečne plače odmeri sodišče v znesku, ki 
bi ga delavec dobil, če bi bil na delu.

Z določbami tega člena ni prizadeta delavčeva pravica, da 
lahko svojo terjatev za nadomestilo plače uveljavlja v postopku 
pred pristojnim sodiščem.

Če sodišče delno ugodi zahtevku za izplačilo nadomestila 
plače, napoti delavca, da uveljavlja ostanek v postopku pred 
pristojnim sodiščem.

Devetnajsto poglavje	
Razdelitev stvari

234. člen
(Krajevna pristojnost)

Za odločitev o predlogu za izvršbo za razdelitev stvari ali 
skupnega premoženja in za samo izvršbo je krajevno pristojno 
sodišče, na območju katerega je stvar oziroma premoženje.

235. člen
(Fizična razdelitev)

Fizično razdelitev dovoli sodišče, če je taka razdelitev 
določena v izvršilnem naslovu.

Posamezna dejanja fizične razdelitve opravi izvršitelj.
Izvršitelj povabi udeležence, naj bodo navzoči pri delitvi.

236. člen
(Razdelitev s prodajo)

Če je treba na podlagi izvršilnega naslova stvar zaradi 
razdelitve prodati, se prodaja opravi po določbah tega zakona 
o izvršbi na premičnine oziroma nepremičnine, razen če se 
stranke o posameznih vprašanjih sporazumejo drugače.

237. člen
(Stroški postopka)

Stroške izvršbe po določbah tega poglavja plačajo vsi 
lastniki v sorazmerju z vrednostjo svojih deležev na skupni 
stvari.

Lastnik, ki je povzročil posebne stroške, jih mora povrniti 
tistim, ki so jih imeli.

Dvajseto poglavje	
Izjava volje

238. člen
Dolžnost podati zemljiškoknjižno ali kakšno drugo izjavo 

volje, navedeno v odločbi, ki je izvršilni naslov, velja za izpol-
njeno s pravnomočnostjo te odločbe.

Dolžnost podati izjavo volje, navedeno v poravnavi 
(20. člen), se šteje za izpolnjeno z dnevom njene zapadlosti.

Kadar je izpolnitev dolžnosti izjaviti voljo odvisna od izpol-
nitve kakšne upnikove obveznosti, se šteje, da je dolžnik podal 
izjavo takrat, ko je upnik izpolnil svojo obveznost.

Dvajseto a) poglavje	
Izvršba v zadevah glede varstva in vzgoje otrok ter glede 

osebnih stikov z otroki

238.a člen
(Krajevna pristojnost)

Za odločitev o predlogu za izvršbo sodne odločbe o vzgoji 
in varstvu otroka in za samo izvršbo je krajevno pristojno sodi-
šče, na območju katerega ima stalno ali začasno prebivališče 
oseba, kateri je otrok zaupan v vzgojo in varstvo ali sodišče, na 
območju katerega ima stalno ali začasno prebivališče oseba, 
proti kateri je predlog za izvršbo vložen.

Za neposredno izvršitev (238.e člen) je krajevno pristojno 
tudi sodišče, na območju katerega je otrok.

238.b člen
(Izvršilni predlog in sklep)

Sodna odločba o vzgoji in varstvu otroka se izvrši tudi v 
primeru, če se ne glasi na izpolnitev obveznosti.

V primeru iz prejšnjega odstavka sodišče v sklepu o izvr-
šbi izreče, da je oseba, pri kateri je otrok, dolžna izročiti otroka. 
Sodišče ob tem določi rok, v katerem je otroka treba izročiti, ali 
pa, da je treba otroka izročiti takoj.

Sodišče ni vezano na predlagano izvršilno sredstvo.
Sodišče lahko, če je to nujno za zagotovitev varstva 

koristi otroka, spremeni izvršilno sredstvo, določeno v sklepu 
o izvršbi.

238.c člen
(Učinkovanje sklepa)

S sklepom o izvršbi se obveznost izročitve otroka naloži 
osebi, na katero se nanaša izvršilni naslov, osebi, od katere 
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volje je odvisna izročitev otroka, ter osebi, pri kateri je otrok v 
času izdaje tega sklepa.

V sklepu o izvršbi sodišče izreče, da dolžnost izročitve 
otroka učinkuje tudi proti vsaki drugi osebi, pri kateri je otrok v 
času oprave izvršbe.

238.č člen
(Izvršilna sredstva)

Sodišče ob upoštevanju vseh okoliščin primera in tako, 
da bo zagotovljeno varstvo koristi otroka, odloči, da se izvršba 
sodne odločbe o vzgoji in varstvu otroka opravi z izrekanjem 
denarnih kazni zoper osebo, na katero se nanaša sklep o izvr-
šbi, ali z odvzemom otroka in njegovo izročitvijo osebi, kateri 
je otrok zaupan v vzgojo in varstvo.

238.d člen
(Posredna izročitev)

Praviloma se izvršba opravi tako, kot je določeno v prvem, 
drugem, tretjem in petem odstavku 226. člena tega zakona.

238.e člen
(Neposredna izročitev)

Če izvršba na način, določen v prejšnjem členu ni uspe-
šna, v posebej utemeljenih primerih pa takoj, lahko sodišče 
odloči, da se izvršba opravi tako, da se otroka odvzame osebi, 
pri kateri je otrok v času opravljanja izvršbe, ter ga izroči osebi, 
kateri je otrok zaupan v vzgojo in varstvo.

Izvršbo opravi izvršitelj ob navzočnosti strokovno usposo-
bljenega delavca, ki ga določi sodišče.

Izvršitelj lahko glede na okoliščine primera zahteva po-
moč policije pri opravi izvršbe.

O času in kraju oprave izvršbe z odvzemom otroka se 
obvesti osebo, kateri je otrok zaupan v vzgojo in varstvo ter se 
ji omogoči prisotnost pri izvršbi.

Če je s sklepom o izvršbi določeno, da je otroka treba 
izročiti takoj, se sklep o izvršbi zavezancu vroči ob opravi prve-
ga izvršilnega dejanja. Če tedaj zavezanec ni prisoten, se mu 
sklep o izvršbi vroči naknadno.

Odsotnost osebe, kateri je treba odvzeti otroka, ni ovira 
za opravo izvršbe.

Če je otrok v času oprave izvršbe pri osebi, ki v sklepu o 
izvršbi ni navedena, se ji ob opravi izvršbe vroči sklep o izvršbi 
ter zapisnik o opravljeni izvršbi.

238.f člen
(Izvršitev odločbe o osebnih stikih)

Sodna odločba glede pravice do osebnih stikov z otrokom 
se izvrši po določbah prvega, drugega, tretjega in petega od-
stavka 226. člena tega zakona.

V izjemnih in posebej utemeljenih primerih, ko je to nujno 
za zagotovitev varstva koristi otroka, izvršba na način, določen 
v prejšnjem odstavku pa ni bila uspešna, sodišče dovoli opravo 
izvršbe tako, kot je določeno v 238.e členu tega zakona.

V postopku se smiselno uporabljajo določbe 238.a, 	
238.b in 238.c člena tega zakona.

Če ob opravi izvršbe po drugem odstavku tega člena 
oseba, ki jo določi sodišče po drugem odstavku 238.e člena 
tega zakona, ugotovi, da otrok nasprotuje stikom s staršem, 
ki je upravičen do stikov in če oceni, da izvršba z odvzemom 
in izročitvijo otroka ne bi bila v skladu z varstvom interesov 
otroka, lahko izvršitelj odstopi od oprave izvršilnega dejanja in 
o razlogih za to obvesti sodišče, ki opravlja izvršbo.

Če to sodišče ugotovi, da otrok nasprotuje stikom s 
staršem, ki je upravičen do stikov in če oceni, da izvršba 
ne bi bila v skladu z varstvom interesov otroka, lahko na 
predlog osebe, ki jo je določilo sodišče po drugem odstavku 
238.e člena tega zakona, centra za socialno delo ali osebe, 
proti kateri se opravlja izvršba, izvršbo odloži za čas največ 
treh mesecev.

Sodišče na predlog centra za socialno delo ali osebe, 
proti kateri se opravlja izvršba, izvršbo odloži tudi v primeru, če 
je pred pristojnim organom sprožen postopek za spremembo 
odločbe o osebnih stikih in če ugotovi, da bi oprava izvršbe bila 
v nasprotju z varstvom koristi otroka.

238.g člen
(Izvršitev odločbe o prepovedi stikov)

Odločba sodišča o prepovedi stikov z otrokom se izvrši po 
določbah 227. člena tega zakona.

Tretji del	
ZAVAROVANJE

239. člen
(Uporaba določb o izvršbi)

Določbe tega zakona o izvršbi se smiselno uporabljajo 
tudi za zavarovanje, če ni v tem delu zakona drugače dolo-
čeno.

239.a člen
(Sklep o zavarovanju in določitev izvršitelja)

Sklep o zavarovanju s predhodno odredbo in začasno 
odredbo mora biti obrazložen.

Izvršitelja, ki ga navede upnik v predlogu za izdajo pred-
hodne ali začasne odredbe, določi sodišče, ki vodi postopek 
zavarovanja.

240. člen
(Sredstva zavarovanja)

Kot sredstva zavarovanja se smejo dovoliti samo zastav-
na pravica na nepremičnini, zastavna pravica na premičnini, 
predhodne odredbe in začasne odredbe.

Zavarovanje se lahko ustanovi tudi na podlagi sporazuma 
strank.

241. člen
(Nedopustnost zavarovanja)

Ni dovoljeno zavarovanje na stvareh in pravicah, ki po 
tem ali drugem zakonu ne morejo biti predmet izvršbe.

Enaindvajseto poglavje	
Zastavna pravica na nepremičnini

242. člen
(Krajevna pristojnost)

Za odločitev o predlogu za zavarovanje denarne terjatve 
z zastavno pravico na nepremičnini in za samo zavarovanje 
je pristojno sodišče, ki vodi zemljiško knjigo, v kateri je treba 
opraviti vpis.

243. člen
(Pogoji za zastavno pravico)

Upnik ima na podlagi izvršilnega naslova, ki se glasi na 
denarno terjatev, pravico zahtevati njeno zavarovanje z zastav-
no pravico na dolžnikovi nepremičnini.

244. člen
(Način pridobitve zastavne pravice na nepremičnini)
Na nepremičnini, ki je vpisana v zemljiški knjigi, se pridobi 

zastavna pravica z vknjižbo.
Pri vknjižbi zastavne pravice je treba v zemljiški knjigi za-

znamovati izvršljivost terjatve, za katero je dovoljena zastavna 
pravica.

Če je upnik že po pogodbi pridobil zastavno pravico za 
terjatev na isti nepremičnini, še preden je terjatev postala izvr-
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šljiva, ali je bila zastavna pravica vknjižena, sodišče na upnikov 
predlog dovoli, da se v zemljiški knjigi zaznamuje izvršljivost 
terjatve.

Za ustanovitev zastavne pravice na nepremičnini, ki ni 
vpisana v zemljiško knjigo, se uporabljajo določbe 211. člena 
tega zakona.

245. člen
(Učinek vknjižbe in zaznambe)

Vknjižba zastavne pravice in zaznamba izvršljivosti terja-
tve imata za posledico, da se lahko opravi izvršba na to nepre-
mičnino tudi proti tistemu, ki jo je pridobil pozneje.

Dvaindvajseto poglavje	
Zastavna pravica na premičnini

246. člen
(Krajevna pristojnost)

Za odločitev o predlogu za zavarovanje denarne terjatve 
z zastavno pravico na premičnini in za samo zavarovanje je 
pristojno sodišče, na območju katerega so stvari.

247. člen
(Pogoji za zastavno pravico)

Upnik ima na podlagi izvršilnega naslova, ki se glasi na 
denarno terjatev, pravico zahtevati njeno zavarovanje z zastav-
no pravico na dolžnikovi premičnini.

248. člen
(Način pridobitve zastavne pravice na premičnini)

Na premičnini se pridobi zastavna pravica z rubežem, v 
primerih, ko se vodi register iz tretjega odstavka 81. člena tega 
zakona, pa z vpisom rubeža v tem registru.

Glede hrambe zarubljenih stvari se smiselno uporabljajo 
določbe 85. člena tega zakona.

Triindvajseto poglavje	
Zastavna pravica na podlagi sporazuma strank – glej tudi 

drugi odstavek 274. člena SPZ

249. člen
(Pristojnost)

Za zavarovanje denarne terjatve z zastavno pravico na 
podlagi sporazuma strank v neposredno izvršljivem notarskem 
zapisu je pristojen notar.

250. člen
(Pogoji za zavarovanje)

Neposredno izvršljiv notarski zapis o ustanovitvi zastavne 
pravice na nepremičnini mora vsebovati označbo zastavnega 
upnika in dolžnika zavarovane terjatve ter zastavitelja, če ta ni 
hkrati dolžnik zavarovane terjatve, pravni temelj, zemljiškoknji-
žno označbo nepremičnine, na kateri se ustanavlja hipoteka, 
višino in zapadlost zavarovane terjatve oziroma podatke, na 
podlagi katerih se lahko višina in zapadlost ustrezno določita 
ter izjavo zastavitelja, da soglaša z vknjižbo hipoteke na svoji 
nepremičnini in da se zaradi poplačila zapadle terjatve opravi 
izvršba na zastavljeno nepremičnino, v roku enega meseca 
po prodaji pa tudi izvršba zaradi izpraznitve in izročitve nepre-
mičnine.

Neposredno izvršljiv notarski zapis o ustanovitvi zastavne 
pravice na premičnini, terjatvi, drugi premoženjski oziroma ma-
terialni pravici ali deležu družbenika mora vsebovati označbo 
zastavnega upnika in dolžnika zavarovane terjatve ter zasta-
vitelja, če ta hkrati ni dolžnik zavarovane terjatve (osebno ime, 
prebivališče, rojstni datum in enotno matično številko fizične 
osebe ali firmo, sedež, matično in davčno številko pravne ose-

be), pravni temelj, predpisani enolični identifikacijski znak za 
premičnino oziroma opis terjatve, druge premoženjske oziroma 
materialne pravice ali deleža družbenika, višino in zapadlost 
zavarovane terjatve oziroma podatke, na podlagi katerih se 
lahko višina in zapadlost ustrezno določita ter soglasje, da se 
zastavitelj strinja z ustanovitvijo zastavne pravice na predmetu 
zavarovanja in s poplačilom zavarovane terjatve po njeni za-
padlosti iz zastavljene stvari.

Zavarujeta se lahko tudi bodoča in pogojna terjatev.

251. člen
(Odrejanje in izvajanje zavarovanja)

Na podlagi notarskega zapisa iz prejšnjega člena, v kate-
rem je predmet zastave nepremičnina, sodišče, ki vodi zemljiško 
knjigo, s sklepom dovoli vknjižbo in zaznambo neposredne izvr-
šljivosti, ki učinkuje tudi proti vsakemu kasnejšemu pridobitelju 
lastninske pravice na zastavljeni nepremičnini. Vknjižbo in za-
znambo mora predlagati notar takoj po sestavi notarske listine.

Sklenitev notarskega zapisa iz prejšnjega člena, v kate-
rem je predmet zastave premičnina, ima učinek rubeža premič-
nine. V primerih, ko so predmet zastave premičnine, za katere 
se vodi register iz tretjega odstavka 81. člena tega zakona, 
mora notar za nastanek zastavne pravice na podlagi notar-
skega zapisa zahtevati od pristojnega organa vpis zastavne 
pravice v registru zarubljenih stvari.

Na podlagi notarskega zapisa iz prejšnjega člena, v kate-
rem je predmet zastave druga terjatev, premoženjska oziroma 
materialna pravica ali delež družbenika, se zastavna pravica 
ustanovi na način, ki velja za prenos terjatve, pravice ali deleža, 
če ni za določeno pravico predpisano kaj drugega.

Zarubljene stvari se hranijo po sporazumu strank pri 
strankah, izvršitelju ali tretji osebi.

Za dejanja zavarovanja, ki jih opravi notar, se smiselno 
uporabljajo določbe zakona, ki ureja nastanek in prenos za-
stavne pravice.

252. člen
(črtan)

253. člen
(Izvršba za uveljavitev zastavne pravice na podlagi 

sporazuma strank)
Če dolžnik ob zapadlosti ne izpolni zavarovane obvezno-

sti, sodišče zaradi njenega poplačila na predlog upnika s skle-
pom dovoli in opravi izvršbo na zastavljeno stvar ali pravico.

Izvršilni naslov za izdajo sklepa o izvršbi iz prejšnjega 
odstavka je notarski zapis iz 250. člena tega zakona.

Zaznamba sklepa o izvršbi na nepremičnino (prvi odsta-
vek 170. člena) ima pravni učinek od dneva vknjižbe zastavne 
pravice na nepremičnini v postopku zavarovanja.

V postopku izvršbe, ki poteka na podlagi notarskega za-
pisa iz 250. člena tega zakona, se ne ponovi rubež premičnih 
stvari, terjatve ali druge premoženjske pravice oziroma drugo 
dejanje, ki ima za namen pridobitev zastavne pravice na pred-
metu zastave. Opravljena dejanja imajo pravni učinek od dneva 
pridobitve zastavne pravice po sporazumu strank.

254. člen
(Uporaba določb tega poglavja, če nepremičnina ni vpisana v 

zemljiški knjigi)
Če nepremičnina oziroma posamezen del stavbe ni vpi-

san v zemljiški knjigi, morajo biti v notarskem zapisu iz 250. čle-
na tega zakona navedeni podatki o legi nepremičnine oziroma 
posameznega dela stavbe, meji in površini, oziroma drugi 
podatki, potrebni za njegovo identifikacijo.

Notarskemu zapisu mora biti priložena listina, ki bi bila 
primerna za vknjižbo lastninske pravice.

Sklenitev notarskega zapisa iz 250. člena tega zakona 
ima pomen vknjižbe zastavne pravice.
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Notarski zapis z navedbo osebnega imena oziroma firme 
in prebivališča oziroma sedeža zastavitelja ter s podatki iz prve-
ga odstavka tega člena notar objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije, na listini iz drugega odstavka tega člena pa zazna-
muje, da je nepremičnina zastavljena na podlagi sporazuma 
strank. Listina se izroči v hrambo notarju.

255. člen
(črtan)

Štiriindvajseto poglavje	
Predhodne odredbe

256. člen
(Krajevna pristojnost)

Za odločitev o predlogu za zavarovanje s predhodno 
odredbo in za samo zavarovanje je krajevno pristojno sodišče, 
ki bi bilo pristojno za izvršbo na predmet, na katerega je pre-
dlagano zavarovanje.

257. člen
(Pogoji za predhodno odredbo)

Sodišče izda predhodno odredbo na podlagi odločbe 
domačega sodišča ali drugega organa, ki se glasi na denarno 
terjatev, in ki še ni izvršljiva, če izkaže upnik za verjetno nevar-
nost, da bo sicer uveljavitev terjatve onemogočena ali precej 
otežena.

Prvi odstavek tega člena se uporablja tudi za poravnavo, 
sklenjeno pred domačim sodiščem ali upravnim organom, iz 
katere terjatev še ni zapadla, ali pred notarjem v obliki notar-
skega zapisa, ki je izvršilni naslov.

258. člen
(Domnevana nevarnost)

Šteje se, da je podana nevarnost v smislu 257. člena tega 
zakona, če se predlog za zavarovanje s predhodno odredbo 
opira na katero od naslednjih odločb:

1. na plačilni nalog in na sklep o izvršbi, izdan na pod-
lagi menice ali čeka, proti kateremu je bil pravočasno vložen 
ugovor;

2. na sodbo, izdano v kazenskem postopku, s katero je 
bilo ugodeno premoženjskopravnemu zahtevku oškodovanca, 
proti njej pa je vložen predlog za obnovo kazenskega postop-
ka;

3. na odločbo, na podlagi katere bi bilo treba izvršbo opra-
viti v tujini, razen če naj bi se izvršba opravila v državi članici 
Evropske unije;

4. na sodbo na podlagi pripoznave, zoper katero je vlo-
žena pritožba;

5. na poravnavo, sklenjeno pred sodiščem ali upravnim 
organom, ki se izpodbija tako, kot določa zakon;

6. na notarski zapis, ki je izvršilni naslov, o denarni terjatvi, 
ki še ni zapadla.

V primerih iz 4. in 5. točke prvega odstavka tega člena 
lahko sodišče na dolžnikov predlog določi za zavarovanje s 
predhodno odredbo pogoj, da upnik položi varščino za škodo, 
ki jo utegne zaradi predhodne odredbe utrpeti dolžnik.

259. člen
(Zavarovanje še ne zapadlih občasnih dajatev)

Zavarovanje s predhodno odredbo za še ne zapadle zne-
ske zakonite preživnine, odškodnine za izgubljeno preživnino 
zaradi smrti tistega, ki jo je dajal in odškodnine za škodo zaradi 
zmanjšanja življenjske aktivnosti ali zmanjšanja oziroma izgube 
delovne zmožnosti dovoli sodišče samo za zneske, ki bodo 
zapadli v enem letu.

V primerih iz prvega odstavka tega člena se domneva, 
da je podana nevarnost, če je bilo treba zoper dolžnika že 

zahtevati izvršbo za izterjavo zapadlega zneska, ali če je bila 
taka izvršba predlagana.

260. člen
(Vrste predhodnih odredb)

Sodišče odredi naslednje predhodne odredbe:
1. rubež premičnin in vpis rubeža v register iz tretjega 

odstavka 81. člena tega zakona, če se ta vodi;
2. rubež denarne terjatve ali terjatve, da se izročijo 

 stvari;
3. rubež drugih premoženjskih oziroma materialnih 

 pravic;
4. prepoved organizaciji za plačilni promet, da ne sme 

dolžniku ali komu drugemu po njegovem nalogu izplačati z 
njegovega računa denarnega zneska, za katerega je odredilo 
predhodno odredbo;

5. vpis zastavne pravice v sodnem registru na deležu 
družbenika v družbi oziroma v centralnem registru nemateri-
aliziranih vrednostnih papirjev na nematerializiranem vredno-
stnem papirju;

6. predznambo zastavne pravice na dolžnikovi nepremič-
nini ali na pravici, vknjiženi na nepremičnini.

Sodišče lahko na upnikov predlog glede na okoliščine pri-
mera odredi dve ali več predhodnih odredb, če je to potrebno.

261. člen
(Prepoved izplačila dolžnikovih denarnih sredstev)
Zneska dolžnikovih denarnih sredstev na računu pri poo-

blaščeni organizaciji za plačilni promet, ki ga je sodišče prepo-
vedalo izplačati, ni mogoče prenesti s tega računa, dokler traja 
prepoved, razen za poravnavo zavarovane terjatve.

262. člen
(Prodaja zarubljenih stvari in prenos dolžnikove terjatve)

Sodišče dovoli prodajo zarubljenih premičnih stvari, če 
se hitro kvarijo ali če je nevarnost, da bi njihova cena občutno 
padla.

Prodaja zarubljenih stvari se opravi po določbah tega 
zakona o izvršbi na premičnine.

Če je sodišče s predhodno odredbo zarubilo terjatev, lah-
ko na upnikov ali dolžnikov predlog dovoli, da se prepovedana 
terjatev prenese na upnika v izterjavo, kadar je nevarnost, da 
se sicer zaradi zamude pri uveljavitvi ne bo mogla izterjati ali da 
bo izgubljena pravica do regresa proti komu drugemu.

Znesek, ki se dobi s prodajo stvari ali z izterjavo terjatve, 
hrani sodišče, dokler predhodna odredba ne preneha ali dokler 
upnik ne predlaga izvršbe, vendar največ trideset dni od dneva, 
ko postane terjatev izvršljiva.

263. člen
(Sklep o predhodni odredbi)

V sklepu, s katerim sodišče izda predhodno odredbo, 
morajo biti med drugim navedeni znesek zavarovane terjatve z 
obrestmi in stroški ter odrejeno zavarovanje in čas, za katerega 
jo sodišče dovoljuje.

Predhodna odredba sme trajati največ še osem dni po 
nastopu pogojev za izvršbo.

Če čas iz prvega odstavka tega člena poteče, preden 
postane odločba, na podlagi katere je bila izdana predhodna 
odredba, izvršljiva, ga sodišče na upnikov predlog podaljša, 
pod pogojem da se niso spremenile okoliščine, v katerih je 
bila izdana.

264. člen
(Prenehanje predhodne odredbe)

Sodišče na dolžnikov predlog ustavi postopek s predho-
dno odredbo in razveljavi opravljena dejanja:

1. če dolžnik položi pri sodišču zavarovano terjatev z 
obrestmi in stroški;
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2. če dolžnik izkaže za verjetno, da je bila terjatev takrat, 
ko je bil izdan sklep o predhodni odredbi, že plačana ali dovolj 
zavarovana;

3. če je pravnomočno ugotovljeno, da terjatev ni nastala 
ali da je prenehala.

Sodišče ustavi postopek in razveljavi opravljena dejanja, 
če v petnajstih dneh od dneva, ko izteče čas, za katerega je bila 
izdana predhodna odredba, niso izpolnjeni pogoji za izvršbo.

V primerih iz 2. in 3. točke prvega odstavka in iz drugega 
odstavka tega člena mora upnik povrniti dolžniku stroške, ki mu 
jih je povzročil s tem, da je bila dovoljena in izvršena predhodna 
odredba.

V teh primerih ima dolžnik pravico od upnika zahtevati tudi 
povrnitev prizadejane škode.

265. člen
(Ustavitev v primeru, če upnik ne zahteva izvršbe)

Če so pogoji za izvršbo izpolnjeni preden poteče čas, 
za katerega je sodišče izdalo predhodno odredbo, sodišče 
na dolžnikov predlog ustavi postopek in razveljavi opravljena 
dejanja, če upnik ne predlaga izvršbe v petnajstih dneh, odkar 
so nastopili ti pogoji.

Petindvajseto poglavje	
Začasne odredbe

1.	Splošne določbe

266. člen
(Krajevna pristojnost)

V primeru, ko ni uveden pravdni ali kakšen drug sodni 
postopek, je za odločitev o predlogu za zavarovanje z začasno 
odredbo in za samo zavarovanje krajevno pristojno sodišče, ki 
bi bilo pristojno za odločitev o predlogu za izvršbo.

Če je uveden pravdni ali kakšen drug sodni postopek, je 
za to odločitev pristojno sodišče, pred katerim teče postopek.

Sodišče, ki bi bilo pristojno za odločitev o predlogu za 
izvršbo na podlagi izvršilnega naslova, izdanega v upravnem 
postopku, je pristojno tudi za odločitev o predlogu za začasno 
odredbo po koncu tega postopka.

267. člen
(Kdaj je mogoče izdati začasno odredbo)

Začasno odredbo je mogoče izdati pred uvedbo sodnega 
postopka, med postopkom, kot tudi po koncu postopka, vse 
dokler ni opravljena izvršba.

268. člen
(Učinek sklepa o začasni odredbi)

Kadar je sklep o začasni odredbi izdan v pravdnem ali 
kakšnem drugem postopku, ima učinek sklepa o izvršbi.

269. člen
(Nedopustnost začasne odredbe)

Začasna odredba ni dopustna, če so dani pogoji za predho-
dno odredbo, s katero se da doseči enak namen (257. člen).

2. Začasne odredbe za zavarovanje denarne terjatve

270. člen
(Pogoji za začasno odredbo)

Sodišče izda začasno odredbo v zavarovanje denarne 
terjatve, če izkaže upnik za verjetno, da terjatev obstoji ali da 
mu bo terjatev zoper dolžnika nastala.

Upnik mora verjetno izkazati tudi nevarnost, da je zaradi 
dolžnikovega odtujevanja, skrivanja ali kakšnega drugačnega 
razpolaganja s premoženjem uveljavitev terjatve onemogočena 
ali precej otežena.

Upnik ni dolžan dokazovati nevarnosti, če izkaže za ver-
jetno, da bi dolžnik s predlagano odredbo pretrpel le neznatno 
škodo.

Šteje se, da je nevarnost podana, če naj bi bila terjatev 
uveljavljena v tujini, razen, če naj bi se terjatev uveljavljala v 
državi članici Evropske unije.

271. člen
(Vrste začasnih odredb)

Sodišče sme za zavarovanje denarne terjatve izdati vsako 
začasno odredbo, s katero je mogoče doseči namen zavaro-
vanja, zlasti pa:

1. prepoved, da dolžnik ne sme razpolagati s premičnina-
mi, in hrambo teh stvari;

2. prepoved, da dolžnik ne sme odtujiti ali obremeniti 
svoje nepremičnine ali stvarnih pravic, ki so v njegovo korist 
vknjižene na nepremičnini, z zaznambo te prepovedi v zemljiški 
knjigi;

3. prepoved dolžnikovemu dolžniku, da dolžniku ne sme 
izplačati terjatve ali mu izročiti stvari, ter prepoved dolžniku, da 
ne sme sprejeti stvari, izterjati terjatve ali razpolagati z njimi;

4. nalog organizaciji za plačilni promet, da mora dolžniku 
ali komu drugemu po dolžnikovemu nalogu odreči izplačilo 
denarnega zneska, za katerega je izdalo začasno odredbo, z 
dolžnikovega računa.

Z začasno odredbo se ne pridobi zastavna pravica na 
predmetu zavarovanja.

3.	Začasne odredbe za zavarovanje nedenarne terjatve

272. člen
(Pogoji za začasno odredbo)

Sodišče izda začasno odredbo v zavarovanje nedenarne 
terjatve, če izkaže upnik za verjetno, da terjatev obstoji ali da 
mu bo terjatev zoper dolžnika nastala.

Upnik mora verjetno izkazati tudi eno izmed naslednjih 
predpostavk:

– nevarnost, da bo uveljavitev terjatve onemogočena ali 
precej otežena;

– da je odredba potrebna, da se prepreči uporaba sile ali 
nastanek težko nadomestljive škode;

– da dolžnik z izdajo začasne odredbe, če bi se tekom 
postopka izkazala za neutemeljeno, ne bi utrpel hujših neu-
godnih posledic od tistih, ki bi brez izdaje začasne odredbe 
nastale upniku.

Tretji in četrti odstavek 270. člena tega zakona se upo-
rabljata tudi glede začasne odredbe v zavarovanje nedenarne 
terjatve.

273. člen
(Vrste začasnih odredb)

Sodišče sme za zavarovanje nedenarne terjatve izdati 
vsako odredbo, s katero je mogoče doseči namen zavarovanja, 
zlasti pa:

1. prepoved odtujitve in obremenitve premičnin, na katere 
meri terjatev, ter hrambo teh stvari;

2. prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnine, na 
katero meri terjatev z zaznambo prepovedi v zemljiški knjigi;

3. prepoved dolžniku, da ne sme storiti ničesar, kar bi 
lahko povzročilo škodo upniku, ter prepoved, da ne sme nič 
spremeniti na stvareh, na katere meri terjatev;

4. prepoved dolžnikovemu dolžniku, da ne sme izročiti 
dolžniku stvari, na katere meri terjatev;

5. plačevanje nadomestila plače delavcu, dokler traja spor 
o nezakonitosti odločbe o prenehanju delovnega razmerja, če 
je to potrebno za preživljanje delavca in oseb, ki jih je ta po 
zakonu dolžan preživljati.

V primeru iz 3. točke prvega odstavka tega člena določi 
sodišče s sklepom o začasni odredbi tudi denarno kazen za pri-
mer kršitve prepovedi v skladu z drugim odstavkom 226. člena 
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tega zakona. V primeru kršitve prepovedi se smiselno uporablja 
določba tretjega odstavka 226. člena tega zakona.

4. Skupne določbe

274. člen
(Varščina namesto začasne odredbe)

Upnik lahko v predlogu za začasno odredbo ali pozneje 
izjavi, da se je namesto z začasno odredbo pripravljen zadovo-
ljiti s tem, da dolžnik položi določen znesek kot varščino.

Sodišče lahko dovoli položitev varščine namesto začasne 
odredbe tudi na predlog dolžnika.

Če dolžnik položi varščino, ustavi sodišče postopek in 
razveljavi že opravljena dejanja.

275. člen
(Varščina kot pogoj za začasno odredbo)

Sodišče izda na upnikov predlog začasno odredbo tudi, 
kadar upnik ni izkazal verjetnega obstoja terjatve in nevarnosti, 
če upnik založi v danem roku znesek, ki ga sodišče določi kot 
varščino za škodo, ki bi jo dolžnik utegnil utrpeti zaradi izdaje 
in izvršitve začasne odredbe.

Sodišče lahko na dolžnikov predlog glede na okoliščine 
primera določi kot pogoj za izdajo začasne odredbe, da upnik 
položi varščino, tudi če je upnik izkazal verjeten obstoj terjatve 
in nevarnosti.

276. člen
(Več začasnih odredb)

Sodišče lahko na upnikov predlog glede na okoliščine 
primera izda tudi več začasnih odredb, če je to potrebno.

277. člen
(Čas, za katerega se izdaja začasna odredba)

V sklepu, s katerim izda začasno odredbo, sodišče odloči, 
koliko časa naj odredba traja.

Če izda začasno odredbo pred vložitvijo tožbe oziroma 
pred začetkom kakšnega drugega postopka ali če izda začasno 
odredbo v zavarovanje terjatve, ki še ni nastala, določi sodišče 
upniku, kakšno tožbo mora vložiti oziroma kakšen drug posto-
pek mora začeti, da odredbo opraviči. Sodišče določi upniku 
tudi rok, v katerem je to dolžan opraviti in o tem sodišču pre-
dložiti dokazilo ter ga opozori na posledice iz prvega odstavka 
278. člena tega zakona.

Sodišče lahko na upnikov predlog začasno odredbo po-
daljša.

Predlog iz tretjega odstavka tega člena sme upnik vložiti 
le do izteka časa, za katerega je bila odredba izdana.

278. člen
(Prenehanje začasne odredbe)

Če upnik v določenem roku ne vloži tožbe, oziroma ne 
začne kakšnega drugega postopka za opravičilo začasne od-
redbe, če sodišču ne predloži dokazila iz drugega odstavka 
prejšnjega člena, ali če je čas, za katerega je bila začasna 
odredba izdana, potekel, sodišče ustavi postopek in razveljavi 
opravljena dejanja.

Sodišče ustavi postopek in razveljavi opravljena dejanja 
tudi na predlog dolžnika, če so se okoliščine, zaradi katerih 
je bila izdana začasna odredba, pozneje spremenile, tako da 
odredba ni več potrebna.

Sodišče ustavi postopek in razveljavi opravljena dejanja 
tudi v primerih iz prvega odstavka 264. člena tega zakona.

279. člen
(Povrnitev škode dolžniku)

Dolžnik ima pravico od upnika zahtevati povračilo škode, 
ki mu je bila prizadejana z začasno odredbo, ki je bila neute-
meljena, ali je upnik ni opravičil.

Četrti del	
IZVRŠITELJI

Šestindvajseto poglavje	
Imenovanje in razrešitev izvršiteljev

280. člen
(Služba izvršitelja)

Služba izvršitelja je javna služba, katere delovno podro-
čje in pooblastila ureja zakon.

Službo izvršitelja opravljajo izvršitelji, imenovani po tem 
zakonu, kot samostojno zasebno dejavnost.

Izvršitelji so samozaposleni, v razmerju do svojih de-
lavcev so zasebni delodajalci.

Pravice in dolžnosti izvršitelja ureja zakon.
Izvršitelj ima sedež v kraju, določenem v skladu z dru-

gim odstavkom 283. člena tega zakona.

281. člen
(Pogoji za imenovanje za izvršitelja)

Za izvršitelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje nasle-
dnje pogoje:

1. da je državljan Republike Slovenije;
2. da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno 

zmožnost;
3. da ima srednjo tehniško in drugo strokovno ter splo-

šno srednjo izobrazbo;
4. da ima najmanj dve leti delovnih izkušenj;
5. da je opravil izpit za izvršitelja po programu, ki ga 

predpiše minister, pristojen za pravosodje;
6. da aktivno obvlada slovenski jezik;
7. da je vreden javnega zaupanja za opravljanje dejanj 

izvršbe in zavarovanja kot javnega pooblastila;
8. da ima opremo in prostore, ki so potrebni in primerni 

za opravljanje dejanj izvršbe in zavarovanja.
Pogoj iz 6. točke prejšnjega odstavka se dokazuje s 

spričevali o končanem šolanju v Republiki Sloveniji, s po-
trdilom o aktivnem znanju slovenskega jezika ali na drug 
ustrezen način.

Šteje se, da ni vreden javnega zaupanja za opravljanje 
dejanj izvršbe in zavarovanja, kdor je bil obsojen za kaznivo 
dejanje, zaradi katerega je moralno nevreden za opravljanje 
dejanj izvršbe in zavarovanja in kdor ravna tako, da je mogo-
če na podlagi njegovega ravnanja utemeljeno sklepati, da ne 
bo pošteno in vestno opravljal nalog izvršitelja.

Če je zoper osebo, ki je vložila prošnjo za imenovanje 
za izvršitelja v teku kazenski postopek zaradi kaznivega 
dejanja, ki je lahko ovira za imenovanje za izvršitelja, se 
odločitev o imenovanju odloži do pravnomočnosti odločbe, 
izdane v kazenskem postopku.

Minimalne tehnične in druge pogoje, ki se nanašajo 
na opremo in prostore iz 8. točke prvega odstavka tega 
člena in njihovo ugotavljanje predpiše minister, pristojen za 
pravosodje.

282. člen
(Nezdružljivost opravljanja dejanj izvršbe in zavarovanja)

Z opravljanjem dejanj izvršbe in zavarovanja ni zdru-
žljivo opravljanje državne funkcije ali poslovodske in nad-
zorne funkcije v gospodarskih družbah ali organizacijah, 
pooblaščenih za izvajanje javnih pooblastil, plačane službe, 
pridobitne dejavnosti, detektivskega poklica, notariata in 
odvetništva.

Izvršitelju ni dovoljeno opravljanje poslov, ki so nezdru-
žljivi z ugledom in neoporečnostjo, ki ju zahteva opravljanje 
službe izvršitelja ali zaradi katerih bi bilo lahko okrnjeno 
zaupanje v izvršiteljevo opravljanje nalog po zakonu.
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283. člen
(Imenovanje izvršitelja)

Izvršitelja imenuje minister, pristojen za pravosodje.
Število in sedeže izvršiteljev določi minister, pristojen za 

pravosodje, tako da pride vsaj en izvršitelj na območje okrožne-
ga sodišča, preostalo število izvršiteljev na območju okrožnega 
sodišča pa določi glede na število izvršilnih zadev na okrajnih 
sodiščih na območju posameznega okrožnega sodišča.

Razpis za imenovanje izvršiteljev objavi ministrstvo, pri-
stojno za pravosodje, v Uradnem listu Republike Slovenije.

Pred razpisom za imenovanje izvršiteljev pridobi mini-
ster, pristojen za pravosodje, mnenje predsednika oziroma 
predsednikov okrajnih sodišč na območju okrožnega sodišča, 
na katerem naj bi izvršitelj imel svoj sedež, o številu izvršilnih 
zadev ter o gibanju in stanju zadev izvršbe in zavarovanja na 
teh sodiščih.

Razpisni rok ne sme biti krajši od petnajst dni. Prijavi na 
razpis morajo kandidati priložiti življenjepis in dokazila o izpol-
njevanju pogojev za imenovanje za izvršitelja.

Izbiro med kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za imenovanje, 
opravi minister, pristojen za pravosodje, pri čemer upošteva 
predvsem delovne izkušnje, delovno dobo in oceno o vrednosti 
javnega zaupanja.

Zoper odločbo o imenovanju za izvršitelja ni pritožbe, 
dovoljen pa je upravni spor.

Vložena tožba zadrži izvršitev odločbe o imenovanju izvr-
šitelja. Tožba se rešuje prednostno in hitro.

284. člen
(Nastop službe izvršitelja)

Izvršitelj nastopi službo po pravnomočnosti odločbe o 
imenovanju za izvršitelja z dnem, ko pred ministrom, pristojnim 
za pravosodje, izreče in podpiše naslednjo prisego: »Prisegam, 
da bom spoštoval pravni red Republike Slovenije in službo 
izvršitelja opravljal vestno, pošteno in nepristransko.«

Če izvršitelj ne priseže v roku oziroma na dan, ki ga določi 
minister, pristojen za pravosodje, odločba o imenovanju prene-
ha veljati, razen če minister, pristojen za pravosodje, na predlog 
izvršitelja iz opravičenih razlogov določi nov rok oziroma dan 
za prisego.

Nastop službe izvršitelja objavi minister, pristojen za pra-
vosodje, v Uradnem listu Republike Slovenije.

285. člen
(Zavarovanje za odgovornost)

Pred prisego mora izvršitelj skleniti zavarovalno pogodbo 
za morebitno škodo, za katero je odgovoren po tem zakonu.

Najnižjo zavarovalno vsoto, za katero mora izvršitelj skle-
niti zavarovalno pogodbo, določi minister, pristojen za pravo-
sodje, s podzakonskim aktom.

286. člen
(Identifikacijski znaki izvršitelja)

Izvršitelj pri opravljanju dejanj izvršbe in zavarovanja upo-
rablja in se izkazuje z naslednjimi identifikacijskimi znaki:

– izkaznico izvršitelja, ki vsebuje oznako izvršitelj, fotogra-
fijo izvršitelja, osebno ime izvršitelja, kraj, kjer ima sedež, ter 
ostale potrebne podatke,

– priponko izvršitelja, ki vsebuje oznako izvršitelj, oseb-
no ime izvršitelja, kraj, kjer ima sedež, ter ostale potrebne 
podatke,

– pečatom izvršitelja, ki vsebuje grb Republike Slove-
nije, oznako izvršitelj, osebno ime izvršitelja in kraj, kjer ima 
sedež,

– oznako na poslovnih prostorih izvršitelja.
Preden priseže, izvršitelj pridobi identifikacijske znake 

iz prejšnjega odstavka in deponira pri ministrstvu, pristojnem 
za pravosodje, svoj podpis. Pravico uporabljati identifikacijske 
znake izvršitelj pridobi, ko nastopi službo izvršitelja.

Natančnejšo obliko in vsebino identifikacijskih znakov 
izvršitelja določi minister, pristojen za pravosodje, s podzakon-
skim aktom.

287. člen
(Razrešitev izvršitelja)

Izvršitelj se razreši:
1. če se ugotovi, da več ne izpolnjuje pogojev za imeno-

vanje za izvršitelja;
2. če da pisno izjavo ministru, pristojnemu za pra-

vosodje, in zbornici izvršiteljev, da ne želi opravljati nalog 
izvršitelja;

3. če sprejme državno funkcijo, poslovodsko ali nadzor-
stveno funkcijo v gospodarski družbi ali javnem zavodu, plača-
no službo ali začne opravljati pridobitno dejavnost, detektivski 
poklic ali postane notar ali odvetnik;

4. če mu je izrečen disciplinski ukrep odvzema pravice 
opravljati dejanja izvršbe in zavarovanja;

5. ko dopolni starost 70 let;
6. če je obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se pre-

ganja po uradni dolžnosti, na kazen zapora šest mesecev ali 
na hujšo kazen;

7. če mu je izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja 
službe izvršitelja;

8. če opravlja posle, ki po svoji naravi niso združljivi z 
opravljanjem dejanj izvršbe in zavarovanja ter ugledom in ne-
oporečnostjo službe izvršitelja;

9. če ne dosega meril za ugotavljanje učinkovitosti dela 
izvršitelja ali če iz ocene dela izvršitelja izhaja, da ne opravlja 
vestno službe izvršitelja;

10. če ne opravi rednega preizkusa znanja po določbah 
tega zakona in podzakonskega akta.

Posamezni razrešitveni razlogi iz prejšnjega odstavka 
nastopijo:

– razlog iz 1. točke z izvršljivostjo odločbe, s katero se 
ugotovi, da izvršitelj več ne izpolnjuje pogojev za imenovanje 
za izvršitelja;

– razlog iz 2. točke trideseti dan od dneva, ko minister, 
pristojen za pravosodje, prejme pisno izjavo izvršitelja;

– razlog iz 3. točke z dnem, ko izvršitelj nastopi funkcijo, 
plačano službo ali začne opravljati pridobitno dejavnost, de-
tektivski poklic ali začne opravljati odvetniško dejavnost ali je 
imenovan za notarja;

– razlog iz 4. točke s pravnomočnostjo odločbe o izreče-
nem disciplinskem ukrepu;

– razloga iz 6. in 7. točke s pravnomočnostjo sodbe;
– razlogi iz 8., 9. in 10. točke s pravnomočnostjo odločbe 

ministra, pristojnega za pravosodje, o ugotovitvi razrešitvenega 
razloga.

O nastopu razrešitvenega razloga iz 1. in 3. točke prvega 
odstavka tega člena obvesti zbornica izvršiteljev ministrstvo, 
pristojno za pravosodje, takoj, ko zanj izve, o nastopu razreši-
tvenega razloga iz 4., 6. in 7. točke pa ga obvesti sodišče oziro-
ma disciplinska komisija, ki je sodbo oziroma odločbo izdala.

Odločbo o razrešitvi izvršitelja izda minister, pristojen za 
pravosodje. Zoper odločbo ni pritožbe, dovoljen pa je upravni 
spor.

Po izdaji odločbe o razrešitvi izvršitelja določi predsednik 
zbornice izvršiteljev drugega izvršitelja oziroma izvršitelje kot 
prevzemnike, ki prevzamejo posle razrešenega izvršitelja, upo-
števajoč njihovo obremenjenost in sedež, ki mora biti v kraju, v 
katerem je imel sedež razrešeni izvršitelj, če pa to ni mogoče, 
v kraju, ki je temu najbližje.

287.a člen
(Izobraževanje izvršiteljev)

Izvršitelji so se dolžni redno strokovno izobraževati in vsa-
ko četrto leto po imenovanju opraviti preizkus znanja izvršitelja 
po programu, pod pogoji in na način, ki ga predpiše minister, 
pristojen za pravosodje.
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Sedemindvajseto poglavje	
Poslovanje izvršiteljev

288. člen
(Opravljanje službe izvršitelja)

Pri opravljanju neposrednih dejanj izvršbe in zavarovanja 
mora izvršitelj delati učinkovito in ravnati s skrbnostjo dobrega 
strokovnjaka.

Izvršitelj ne sme opravljati dejanj izvršbe in zavarovanja v 
zadevah, iz katerih neposredno ali posredno izhajajo pravice in 
obveznosti zanj, za njegovega zakonca ali osebo, s katero živi 
v izvenzakonski skupnosti, za osebe, s katerimi je v sorodstvu v 
ravni vrsti do kateregakoli kolena, v stranski vrsti ali po svaštvu 
do četrtega kolena ali za osebe, katerim je posvojitelj, posvoje-
nec, rejnik ali skrbnik, ali v zadevah, v katerih je zakoniti zasto-
pnik, pooblaščenec ali pooblastitelj stranke ali udeleženca, ali 
za pravne osebe, pri katerih je član, ustanovitelj ali družbenik, 
ali član njenih organov, ali če so podane druge okoliščine, ki 
vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.

Izločitveni razlog je podan tudi v primeru, če okoliščine 
iz prejšnjega odstavka obstajajo v razmerju do izvršiteljevega 
namestnika ali pomočnika.

Izvršiteljevo dejanje, opravljeno v nasprotju z drugim in 
tretjim odstavkom tega člena, nima pravnih učinkov.

Za prodajo premičnih stvari lahko izvršitelj na svoje stro-
ške in odgovornost pooblasti komisionarja.

Izvršitelj mora po opravljenih neposrednih dejanjih izvršbe 
in zavarovanja sodišču in upniku posredovati pisno poročilo o 
svojem delu.

Oglaševanje izvršiteljske dejavnosti je prepovedano.

289. člen
(Odgovornost za škodo)

Izvršitelj je odgovoren za vso škodo, ki nastane pri opra-
vljanju dejanj izvršbe in zavarovanja zaradi njegovega ravnanja 
ali opustitve dolžnosti, ki jih ima po zakonu, podzakonskih aktih 
in odredbah sodišča.

290. člen
(Čas oprave dejanj izvršbe in zavarovanja)

Izvršitelj mora začeti z opravljanjem neposrednih dejanj 
izvršbe in zavarovanja takoj oziroma najpozneje v 30 dneh po 
prejemu dokazila o plačilu varščine oziroma po vročitvi sklepa, 
s katerim je določen za izvršitelja.

291. člen
(Vrstni red oprave dejanj izvršbe in zavarovanja in evidenca)

Izvršitelj mora opravljati dejanja izvršbe in zavarovanja v 
vrstnem redu, kot je prejel sklepe o določitvi za izvršitelja.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka mora izvršitelj 
opravo dejanja izvršbe in zavarovanja združiti v zadevah zoper 
istega dolžnika.

O izvršilnih zadevah, ki jih prejme v izvršitev, je izvršitelj 
dolžan voditi evidenco.

Evidenca obsega naslednje podatke:
– sodišče, ki vodi postopek izvršbe ali zavarovanja;
– opravilno številko izvršilne zadeve oziroma zadeve za-

varovanja;
– podatke o upniku in dolžniku kot so navedeni v sodnem 

spisu;
– datum sklepa o določitvi za izvršitelja in datum prejema 

tega sklepa;
– izvršilno sredstvo in predmet izvršbe oziroma sredstvo 

in predmet zavarovanja;
– znesek zahtevane in vplačane varščine in datum plačila;
– dejanja izvršbe in zavarovanja, ki jih je opravil, datum in 

obseg oprave teh dejanj;
– višino izterjanega denarnega zneska;
– znesek dokončnega obračuna plačila za delo in povra-

čila stroškov.

292. člen
(Plačilo za opravljanje dejanj izvršbe in zavarovanja)
Izvršitelj je upravičen do plačila za svoje delo in do po-

vračila stroškov v zvezi z opravljenim delom po tarifi, ki jo 
predpiše minister, pristojen za pravosodje. Minister, pristojen za 
pravosodje, pošlje predlog tarife zbornici izvršiteljev, ki lahko v 	
30 dneh da pripombe k predlogu. Minister, pristojen za pravo-
sodje, na pripombe ni vezan.

V primeru suspenza ali razrešitve je izvršitelj dolžan brez 
odlašanja zbornici izvršiteljev predložiti obračun vplačanih var-
ščin, ki je podlaga za prenos poslovanja na prevzemnika.

293. člen
(Stroški izvršitelja)

Stroški izvršitelja so izvršilni stroški.

Osemindvajseto poglavje	
Namestnik in pomočnik izvršitelja ter nadomeščanje 

izvršiteljev

294. člen
(Namestnik izvršitelja)

Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 1. do 7. točke prvega od-
stavka 281. člena tega zakona, je lahko imenovana za name-
stnika izvršitelja.

Izvršitelj ima lahko samo enega namestnika.
Namestnik izvršitelja sme namesto izvršitelja, pri katerem 

je zaposlen, opravljati vse posle izvršitelja. Vse listine, ki jih 
pri opravi dejanj izvršbe in zavarovanja izda, mora podpisati s 
svojim imenom in dostavkom »namestnik izvršitelja«.

Dejanja namestnika izvršitelja, opravljena po prejšnjem 
odstavku, se štejejo za uradno poslovanje izvršitelja, pri katerem 
je namestnik izvršitelja zaposlen. Izvršitelj odgovarja za delo 
namestnika, za morebitno škodo pa odgovarjata solidarno.

Pri opravi dejanj izvršbe in zavarovanja uporablja name-
stnik pečat in žig izvršitelja, ki ga nadomešča, pri čemer ima 
enake pravice in obveznosti ter enaka pooblastila ter se ravna 
po enakih pravilih kot izvršitelj.

Pri opravi dejanj izvršbe mora imeti namestnik izkaznico 
in priponko s svojim imenom in dostavkom »namestnik izvršite-
lja«, za katero veljajo enaka pravila kot za izkaznico in priponko 
izvršitelja, na kateri mora biti označeno ime in sedež izvršitelja, 
pri katerem je namestnik.

Za namestnika izvršitelja veljajo smiselno vse določbe 
tega zakona o nastopu službe, o opravljanju službe, o stro-
kovnem izobraževanju, o disciplinski odgovornosti izvršitelja 
in disciplinskem postopku, o nezdružljivosti opravljanja dejanj 
izvršbe in zavarovanja, o nadzoru nad poslovanjem izvršitelja 
in o razrešitvi izvršitelja.

294.a člen
(Imenovanje namestnika izvršitelja)

Namestnika izvršitelja imenuje na predlog izvršitelja in po 
predhodnem mnenju zbornice izvršiteljev minister, pristojen za 
pravosodje. Zoper odločbo ni pritožbe, dovoljen pa je upravni 
spor.

Oseba, ki je imenovana za namestnika izvršitelja sme 
začeti opravljati to službo z dnem, ko pred ministrom, pri-
stojnim za pravosodje, izreče in podpiše naslednjo prisego: 
»Prisegam, da bom spoštoval pravni red Republike Slovenije 
in bom službo namestnika izvršitelja opravljal vestno, pošteno 
in nepristransko.«

294.b člen
(Pomočnik izvršitelja)

Za pomoč pri opravljanju posameznih dejanj izvršbe in 
zavarovanja lahko izvršitelj zaposli največ pet oseb, s soglas-
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jem ministra, pristojnega za pravosodje pa največ deset oseb 
(v nadaljevanju: pomočnik izvršitelja).

Pomočnik mora imeti pri svojem delu potrdilo o vpisu v 
evidenco iz 295. člena tega zakona.

Pomočniki izvršitelja delujejo v imenu in za račun izvrši-
telja.

Izvršitelj je odgovoren za morebitno škodo, ki jo pri opra-
vljanju posameznih dejanj povzročijo njegovi pomočniki.

294.c člen
(Nadomeščanje izvršitelja)

Ko je izvršitelj na dopustu ali če je iz zdravstvenih ali 
drugih razlogov dlje časa zadržan, ga nadomešča njegov na-
mestnik.

Če izvršitelj nima namestnika, ga mora nadomeščati drug 
izvršitelj (začasni namestnik).

Začasnega namestnika z njegovim soglasjem določi iz-
vršitelj in o tem obvesti ministrstvo, pristojno za pravosodje, 
in zbornico izvršiteljev. Če izvršitelj ne določi začasnega na-
mestnika pred začetkom odsotnosti ali če tega ne more storiti, 
in v primeru, če je izvršitelj suspendiran, ga določi predsednik 
zbornice izvršiteljev.

Devetindvajseto poglavje	
Evidence

295. člen
(Evidenca izvršiteljev in namestnikov izvršiteljev)

Ministrstvo, pristojno za pravosodje, za namene vodenja 
in odločanja v postopkih po tem zakonu, zagotavljanja izvrši-
tev ali zavarovanja upnikove terjatve in namene varstva ter 
pomoči strankam upravlja evidenco izvršiteljev in namestnikov 
izvršiteljev.

V evidenci iz prejšnjega odstavka se obdelujejo naslednji 
podatki:

– osebno ime, EMŠO, davčna številka, naslov stalnega 
ali začasnega prebivališča, telefonska številka, naslov ele-
ktronske pošte in sedež izvršitelja ter osebno ime, EMŠO, 
naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonska šte-
vilka, naslov elektronske pošte in davčna številka njegovega 
namestnika;

– datum imenovanja in datum nastopa službe izvršitelja 
oziroma namestnika, datum prisege ter datum razrešitve;

– disciplinski ukrepi, ki so bili izrečeni izvršitelju oziroma 
namestniku;

– število pomočnikov izvršitelja, njihovo osebno ime, roj-
stni datum in datum sklenitve in prenehanja pogodbe o zapo-
slitvi.

Izvršitelji so dolžni v osmih dneh sporočiti vsako spre-
membo podatkov, o katerih se vodi evidenca.

Evidenca iz prvega odstavka tega člena je za namene 
zagotavljanja izvršitev ali zavarovanja upnikove terjatve in var-
stva strank glede izvrševanja pooblastil izvršiteljev v delu, ki 
se nanaša na podatke o osebnem imenu, sedežu, telefonski 
številki in naslovu elektronske pošte izvršitelja ter namestnika 
izvršitelja, javna. Za učinkovito izvrševanje namenov iz prej-
šnjega stavka se evidenca v delu, ki je javna, objavi na spletni 
strani ministrstva, pristojnega za pravosodje, Vrhovnega sodi-
šča Republike Slovenije in zbornice izvršiteljev.

295.a člen
(Evidenca izkaznic, priponk in pečatov)

Ministrstvo za pravosodje za namene varnosti pravnega 
prometa ter preverjanja istovetnosti izvršiteljev in namestnikov 
izvršiteljev pri opravljanju njihove službe upravlja evidence 
izkaznic, priponk in pečatov izvršiteljev in namestnikov izvr-
šiteljev.

V evidenci izkaznic se obdelujejo naslednji podatki:
– tekoča številka izkaznice;

– osebno ime, sedež in evidenčna številka izvršitelja ozi-
roma osebno ime in evidenčna številka namestnika izvršitelja 
ter osebno ime in sedež izvršitelja, katerega namestnik je;

– datum naročila izkaznice in datum izdaje izkaznice izvr-
šitelju oziroma namestniku izvršitelja;

– datum, ko je bila izkaznica vzeta iz uporabe, kratko 
navedbo razloga, datum uničenja oziroma datum, ko je mini-
strstvo prejelo obvestilo o izgubi izkaznice.

V evidenci priponk se obdelujejo naslednji podatki:
– tekoča številka priponke;
– osebno ime in sedež ter evidenčna številka izvršitelja, ki 

priponko uporablja oziroma osebno ime in evidenčna številka 
namestnika izvršitelja ter osebno ime in sedež izvršitelja, ka-
terega namestnik je;

– datum naročila priponke in datum izdaje priponke izvr-
šitelja oziroma namestnika izvršitelja;

– matrica priponke;
– datum, ko je priponka vzeta iz uporabe s kratko naved-

bo razloga, datum uničenja oziroma datum, ko je ministrstvo 
prejelo obvestilo o izgubi priponke.

V evidenci pečatov se obdelujejo naslednji podatki:
– tekoča številka pečata (evidenčna številka);
– datum naročila pečata in datum izdaje pečata izvrši-

telju;
– odtis pečata;
– osebno ime in sedež izvršitelja, ki pečat uporablja;
– datum, ko je pečat vzet iz uporabe s kratko navedbo 

razloga in datum uničenja pečata.

Trideseto poglavje	
Zbornica izvršiteljev

296. člen
(Zbornica izvršiteljev)

Izvršitelji z območja Republike Slovenije se obvezno zdru-
žujejo v Zbornico izvršiteljev (v nadaljevanju: zbornica).

Sedež zbornice je v Ljubljani.
Zbornica je pravna oseba.
Najvišji organ zbornice je skupščina zbornice. Skupščina 

zbornice sprejema statut, pravila obnašanja izvršiteljev in druge 
splošne akte zbornice. S statutom se podrobneje določi orga-
nizacija organov zbornice in njihove pristojnosti.

K statutu daje soglasje Vlada Republike Slovenije, k dru-
gim splošnim aktom zbornice pa minister, pristojen za pravo-
sodje.

Nadzor nad delom zbornice opravlja minister, pristojen za 
pravosodje, s pregledom poslovanja zbornice, njenega izvršne-
ga odbora, predsednika in pregledom spisov ter arhiva.

V okviru nadzora po določbah tega člena lahko minister, 
pristojen za pravosodje, odredi tudi vse druge ukrepe, za katere 
ima pooblastilo v zakonu, odredi odpravo pomanjkljivosti in 
določi rok za izvršitev ukrepov.

Enaintrideseto poglavje	
Nadzor nad opravljanjem službe izvršiteljev in 

disciplinska odgovornost izvršiteljev

297. člen
(Nadzor nad opravljanjem službe izvršitelja)

Nadzor nad zakonitostjo opravljanja službe izvršitelja in 
delom zbornice izvaja minister, pristojen za pravosodje, po ura-
dni dolžnosti ali na predlog predsednika okrajnega, okrožnega 
ali višjega sodišča, predsednika zbornice, državnega tožilca, 
državnega pravobranilca in osebe, ki izkaže pravni interes.

V okviru pooblastila iz prejšnjega odstavka lahko minister, 
pristojen za pravosodje:

– odredi in po pooblaščenih delavcih ministrstva opra-
vi pregled poslovanja izvršitelja ali začasnega namestnika s 
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pregledom njegovih poslovnih listin, evidenc, spisov in stvari 
v hrambi;

– zahteva od izvršitelja vse potrebne podatke o njegovem 
poslovanju in zaposlenih osebah;

– pridobiva od pristojnih organov in organizacij podatke 
o poslovanju izvršitelja, od bank, hranilnic in pristojne davčne 
uprave pa podatke o njegovem finančnem poslovanju;

– uvede disciplinski postopek zoper izvršitelja ali zača-
snega namestnika.

297.a člen
(Nadzor nad opravljanjem službe izvršitelja v dodeljenih 

zadevah)
Nadzor nad zakonitostjo opravljanja službe izvršitelja v 

zvezi z zadevami, ki jih je sodišče s sklepom dodelilo izvršitelju, 
opravlja predsednik sodišča, ki je imenovalo izvršitelja.

Predsednik sodišča opravlja nadzor po uradni dolžnosti 
ali na predlog ministra, pristojnega za pravosodje.

V okviru pristojnosti iz prejšnjega odstavka lahko pred-
sednik sodišča:

– odredi pregled poslovanja izvršitelja ali začasnega na-
mestnika v zadevah iz prvega odstavka tega člena;

– predlaga ministru, pristojnemu za pravosodje, odredi-
tev pregleda celotnega poslovanja izvršitelja ali začasnega 
namestnika;

– predlaga uvedbo disciplinskega postopka zoper izvrši-
telja ali začasnega namestnika.

V okviru nadzora po določbah tega zakona lahko pred-
sednik sodišča odredi odpravo pomanjkljivosti in določi rok za 
izvršitev ukrepov.

297.b člen
(Neposredni nadzor nad poslovanjem izvršitelja)

Neposredni nadzor nad poslovanjem izvršitelja oziroma 
začasnega namestnika opravlja zbornica.

Nadzor opravlja po uradni dolžnosti ali na predlog mini-
stra, pristojnega za pravosodje, ali predsednika sodišča, ki je 
imenovalo izvršitelja.

V okviru pooblastila iz prejšnjega odstavka sme zbornica 
pregledovati spise, vpisnike ali druge evidence pri izvršitelju, 
poslovanje s stvarmi v hrambi in poslovanje z varščinami in 
obračuni plačila za delo in stroškov izvršitelja ter mu naložiti, 
kar je treba, da poslovanje uskladi s predpisi.

O opravljenem nadzoru zbornica pošlje poročilo ministru, 
pristojnemu za pravosodje.

297.c člen
(Poročanje o poslovanju izvršitelja)

Izvršitelj mora enkrat letno poročati predsedniku oziroma 
predsednikom okrajnih sodišč, ki so ga imenovali, ministru, 
pristojnemu za pravosodje in zbornici o svojem poslovanju za 
preteklo leto.

Navodila o načinu poročanja izda minister, pristojen za 
pravosodje.

Zaradi zagotavljanja večje preglednosti poslovanja izvrši-
teljev se podatki iz letnih poročil izvršiteljev o skupnem številu 
zadev v delu, skupnem številu rešenih zadev, skupnem številu 
na koncu leta nerešenih zadev in letni pregled v postopku 
sodne izvršbe izterjanih denarnih sredstev za vsakega posa-
meznega izvršitelja posebej enkrat letno objavijo na spletnih 
straneh ministrstva, pristojnega za pravosodje, in so javno 
dostopni do objave podatkov za naslednje leto.

297.č člen
(Učinkovitost in ocena dela izvršitelja)

Merila za ugotavljanje učinkovitosti dela izvršitelja izda 
minister, pristojen za pravosodje. Minister, pristojen za pravo-
sodje, pošlje predlog meril zbornici izvršiteljev, ki lahko v 30 
dneh da pripombe k predlogu. Minister, pristojen za pravosodje, 
na pripombe ni vezan.

Na podlagi letnih poročil izvršiteljev, ugotovitev nadzora 
in izpolnjevanja meril iz prejšnjega odstavka minister, pristojen 
za pravosodje, vsako četrto leto izdela oceno izvršiteljevega 
dela.

Ocena se vroči izvršitelju, zbornici, na zahtevo pa tudi 
predsednikom sodišč, ki so izvršitelja imenovali. Izvršitelj lahko 
predloži svoje pripombe in pojasnila k oceni.

298. člen
(Disciplinska odgovornost izvršiteljev)

Izvršitelj je disciplinsko odgovoren, če pri opravljanju služ-
be izvršitelja krši določbe tega zakona oziroma drugih predpi-
sov, ali če s katerimkoli svojim ravnanjem krni ugled službe 
izvršitelja.

Disciplinske kršitve so hujše disciplinske kršitve in kršitve 
ugleda izvršiteljev.

Dejanja, ki pomenijo kršitev ugleda izvršiteljev, določa 
statut zbornice.

298.a člen
(Uvedba postopka)

Uvedbo disciplinskega postopka lahko predlaga zbornica, 
predsednik okrajnega sodišča, predsednik okrožnega sodišča, 
predsednik višjega sodišča in stranke v izvršilnem postopku, v 
katerem je izvršitelj opravljal dejanja izvršbe ali zavarovanja.

Minister, pristojen za pravosodje, uvede disciplinski po-
stopek na predlog oseb iz prejšnjega odstavka ali po uradni 
dolžnosti.

298.b člen
(Disciplinski ukrepi)

V disciplinskem postopku zoper izvršitelja se lahko izre-
čejo naslednji disciplinski ukrepi:

1. pisni opomin;
2. javni opomin;
3. denarna kazen;
4. odvzem pravice opravljati dejanja izvršbe in zavaro-

vanja.
Denarna kazen se sme izreči v znesku od 50.000 do 

500.000 tolarjev.
Če se kot disciplinski ukrep izreče denarna kazen, se 

določi tudi rok plačila, ki ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši 
od 3 mesecev od pravnomočnosti sklepa o izreku kazni.

Odvzem pravice opravljanja dejanj izvršbe in zavarovanja 
se sme izreči samo za hujše kršitve dolžnosti pri opravljanju 
dejanj izvršbe in zavarovanja, zaradi katerih izvršitelj ni vre-
den javnega zaupanja za opravljanje dejanj izvršbe oziroma 
zavarovanja.

Odvzem pravice opravljati dejanja izvršbe in zavarovanja 
se lahko izreče za dobo od enega do deset let ali trajno.

Izvršitev disciplinskega ukrepa odvzema pravice opravljati 
dejanja izvršbe in zavarovanja, izrečenega za dobo do dveh let, 
se lahko odloži za dobo do treh let s pogojem, da izvršitelj v tej 
dobi ne stori nove disciplinske kršitve dolžnosti pri opravljanju 
dela izvršitelja.

Če je uveden disciplinski postopek zaradi kršitev, zaradi 
katerih se sme izreči ukrep odvzema pravice opravljanja službe 
izvršitelja, lahko disciplinski organ izvršitelju izreče začasno 
prepoved opravljati službo izvršitelja (suspenz). Začasna pre-
poved lahko traja do konca disciplinskega postopka.

298.c člen
(Odmera sankcije)

Pri izrekanju disciplinskih ukrepov se upoštevajo vse oko-
liščine, ki vplivajo na vrsto ukrepa in višino kazni, zlasti pa teža 
kršitve in njene posledice, povzročena škoda, stopnja odgo-
vornosti, prejšnje delo in vedenje izvršitelja in morebitni prej 
izrečeni disciplinski ukrepi.

Pri izrekanju disciplinskega ukrepa denarne kazni se upo-
števa tudi premoženjsko stanje izvršitelja.
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298.č člen
(Hujše disciplinske kršitve)

Dejanja izvršitelja, ki pomenijo hujše disciplinske kr-
šitve, so:

1. če izvršitelj krši pravilo vrstnega reda izvršilnih zadev;
2. če izvršitelj pri opravi dejanj izvršbe oziroma zavarova-

nja ne upošteva osebnega dostojanstva strank in udeležencev 
postopka;

3. če se izvršitelj pri opravi dejanj izvršbe ali zavarovanja 
nedostojno in neprimerno obnaša in ne ravna vestno, pošteno 
in skrbno po določbah zakona in po pravilih podzakonskih 
aktov ali če oglašuje svojo dejavnost;

4. če izvršitelj z dolžnikovim premoženjem ne ravna v 
skladu z določili zakona in po pravilih podzakonskih aktov;

5. če izvršitelj ne začne z opravo izvršilnih dejanj takoj 
oziroma najkasneje v tridesetih dneh po prejemu dokazila o 
plačilu varščine oziroma po vročitvi sklepa, s katerim je dolo-
čen za izvršitelja, ali če takoj po opravljenih dejanjih izvršbe in 
zavarovanja ne sestavi poročila in obračuna;

6. če izvršitelj zahteva višjo varščino, zaračuna višje plačilo 
za svoje delo ali večje stroške, kot mu dejansko pripadajo po 
tarifi;

7. če izvršitelj neupravičeno zavlačuje opravo dejanj izvr-
šbe ali zavarovanja;

8. če izvršitelj ne predlaga izločitve, ko so za to podani 
zakonski razlogi;

9. če izvršitelj ne izpolnjuje obveznosti strokovnega izo-
braževanja;

10. če izvršitelj v roku ne predloži podatkov za evidence, 
ki jih vodi ministrstvo, pristojno za pravosodje, ali če ne vodi 
evidence zadev, ki jih prejme v izvršitev;

11. če izvršitelj ne posreduje zahtevanih podatkov ali ne 
predloži zahtevanih listin ali ne predloži letnega poročila ali 
odkloni sodelovanje pri nadzoru opravljanja službe izvršitelja 
ali ne izvrši ukrepov, ki so bili pri nadzoru odrejeni po določbah 
tega zakona;

12. če izvršitelj ne opravi druge dražbe ali ponovne pro-
daje z neposredno pogodbo najpozneje v dveh mesecih po 
prejemu upnikovega obvestila;

13. če izvršitelj načina in datuma prodaje stvari ne določi 
in zabeleži v rubežnem zapisniku takoj po opravljenem rubežu 
oziroma po prejemu sklepa o prodaji stvari.

298.d člen
(Disciplinski postopek)

V disciplinskem postopku mora izvršitelj, zoper katerega 
teče postopek, imeti možnost, da se izjavi glede kršitev, zaradi 
katerih se postopek vodi.

V disciplinskem postopku na prvi stopnji odloča minister, 
pristojen za pravosodje.

Zoper odločbo ministra, pristojnega za pravosodje, lahko 
izvršitelj v roku 15 dni od njene vročitve vloži pritožbo, o kateri 
odloča disciplinska komisija pri zbornici.

Disciplinsko komisijo sestavljata dva sodnika višjega so-
dišča z območja, na katerem ima izvršitelj sedež in predstavnik 
zbornice. Sodnika višjega sodišča, člana disciplinske komisije, 
se določita z letnim razporedom dela višjega sodišča, pred-
stavnika zbornice pa izvoli skupščina zbornice za dobo dveh 
let. Predsednik disciplinske komisije je sodnik.

O pritožbi odloča disciplinska komisija brez ustne obrav-
nave.

Podrobnejše določbe o izvedbi disciplinskega postopka 
predpiše minister, pristojen za pravosodje.

298.e člen
(Zastaranje)

Pregon disciplinskih kršitev zastara v enem letu od dneva 
kršitve.

Če je disciplinska kršitev obenem tudi kaznivo dejanje, 
zastara pregon v enakem roku, kot ga določa zakon za zasta-
ranje pregona za kaznivo dejanje.

Izvršitev disciplinskega ukrepa zastara v enem letu od 
dneva pravnomočnosti odločbe, s katero je bil ukrep izrečen.

Zastaranje pregona pretrga vsako dejanje v disciplinskem 
postopku zoper izvršitelja.

Zastaranje izvršitve disciplinskega ukrepa pretrga vsako 
dejanje, s katerim se pretrga zastaranje po določbah kazen-
skega zakona.

Pregon kršitve in izvršitev ukrepa zastarata v vsakem 
primeru, ko preteče dvakrat toliko časa, kolikor je določeno 
za zastaranje pregona kršitve oziroma za zastaranje izvršitve 
disciplinskega ukrepa.

298.f člen
(Smiselna uporaba zakona)

V postopku ugotavljanja disciplinske odgovornosti se o 
vprašanjih, ki niso urejena s tem zakonom in predpisom iz šeste-
ga odstavka 298.d člena tega zakona, smiselno uporabljajo do-
ločbe skrajšanega postopka iz zakona o kazenskem postopku, 
razen določb, ki se nanašajo na oškodovanca, napoved pritožbe, 
zahtevo za varstvo zakonitosti in izredno omilitev kazni.

Dvaintrideseto poglavje	
Sodni izvršitelji

298.g člen
Za sodne izvršitelje ne veljajo določbe četrtega dela tega za-

kona. Zanje veljajo določbe predpisov, ki urejajo sodno osebje.

Triintrideseto poglavje	
Kazenska določba

298.h člen
Z globo najmanj 2.000.000 tolarjev se kaznuje za pre-

kršek pravna oseba, če opravlja storitve iz prvega odstavka 
7. člena tega zakona.

Z globo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
fizična oseba oziroma odgovorna oseba pravne osebe ali odgo-
vorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki opravlja 
storitve iz prvega odstavka 7. člena tega zakona v nasprotju z 
določbami četrtega dela tega zakona.

Štiriintrideseto poglavje	
Nadzor nad izvrševanjem zakona

298.i člen
Izvajanje določbe prvega odstavka 7. člena tega zakona 

nadzira ministrstvo, pristojno za pravosodje.

Zakon o izvršbi in zavarovanju – ZIZ (Uradni list RS, 
št. 51/98) vsebuje naslednje prehodne in končno določbo:

Peti del	
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

299. člen
Do imenovanja 50 izvršiteljev, od tega najmanj 7 s se-

dežem na območju Okrožnega sodišča v Celju, najmanj 5 na 
območju Okrožnega sodišča v Kopru, najmanj 5 na območju 
Okrožnega sodišča v Kranju, najmanj 12 na območju Okro-
žnega sodišča v Ljubljani, najmanj 8 na območju Okrožnega 
sodišča v Mariboru, najmanj 3 na območju Okrožnega sodišča 
v Murski Soboti, najmanj 2 na območju Okrožnega sodišča 
v Novi Gorici, najmanj 3 na območju Okrožnega sodišča v 
Novem mestu, najmanj 2 na območju Okrožnega sodišča v 
Krškem, najmanj 2 na območju Okrožnega sodišča na Ptuju 
in najmanj 1 na območju Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu 
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opravljajo dejanja izvršbe in zavarovanja sodni izvršitelji, ki so 
zaposleni na sodiščih.

Datum iz prejšnjega odstavka tega člena ugotovi minister, 
pristojen za pravosodje z aktom, ki se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

300. člen
Določbe tega zakona o opravi dejanj izvršbe in zavarovanja 

po izvršiteljih se pričnejo uporabljati naslednji dan po objavi akta 
iz drugega odstavka prejšnjega člena, razen določb četrtega 
dela zakona o imenovanju, razrešitvi in disciplinski odgovornosti 
izvršiteljev ter o organizaciji in pripravi izvršiteljev na delo.

Z dnem uveljavitve tega zakona se v Republiki Sloveniji 
preneha uporabljati zakon o izvršilnem postopku (Uradni list 
SFRJ, št. 20/78, 6/92, 74/87, 57/89, 20/90 in 27/90), razen 
določb o opravi izvršbe in zavarovanja po uradnih osebah ozi-
roma delavcih pri sodišču, ki neposredno opravljajo posamezna 
dejanja izvršbe ali zavarovanja.

301. člen
Podzakonski akti, določeni s tem zakonom, morajo biti 

izdani v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.

302. člen
Ta zakon začne veljati devetdeseti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi 
in zavarovanju – ZIZ-A (Uradni list RS, št. 75/02) vsebuje 
naslednje prehodne in končne določbe:

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

116. člen – upoštevana	
 sprememba iz ZIZ-B

Izvršitelji, imenovani do uveljavitve tega zakona, opravijo 
zaprisego po 284. členu zakona najkasneje v treh mesecih od 
uveljavitve tega zakona.

Izvršitelji, imenovani do uveljavitve tega zakona, ki ne 
izpolnjujejo pogoja iz 3. točke prvega odstavka 281. člena za-
kona, so dolžni opraviti dodatni izpit po programu, pod pogoji 
in na način, ki ga predpiše minister, pristojen za pravosodje, 
v roku enega leta od uveljavitve tega podzakonskega predpi-
sa oziroma v istem roku predlagati imenovanje namestnika, 
ter dokazila predložiti zbornici in ministru, pristojnemu za 
pravosodje.

Izvršitelje, ki ne zaprisežejo v roku iz prvega odstavka 
tega člena in izvršitelje, ki v roku iz prejšnjega odstavka ne 
izpolnijo navedenega pogoja, minister, pristojen za pravosodje, 
razreši ter hkrati imenuje prevzemnike njihovih zadev.

117. člen
Za izvršitelje, imenovane do uveljavitve tega zakona, 

začne teči rok iz 287.a člena zakona z dnem oprave dodatnega 
izpita iz 116. člena tega zakona, v primeru imenovanja name-
stnika pa z dnem uveljavitve tega zakona.

118. člen
Minister, pristojen za pravosodje, uskladi podzakonske 

predpise, izdane na podlagi zakona, z določbami tega zakona 
v tridesetih dneh po njegovi uveljavitvi.

Minister, pristojen za pravosodje izda v treh mesecih po 
uveljavitvi tega zakona podzakonske predpise iz 96., 287.a, 
297.c in 297.č člena zakona in drugega odstavka 116. člena 
tega zakona.

119. člen
Izvršitelji so dolžni sredstva predujmov v zadevah, v kate-

rih še niso začeli opravljati neposredna dejanja izvršbe in zava-

rovanja z ustreznimi evidencami, prenesti na račune prehodnih 
sodnih pologov v tridesetih dneh po uveljavitvi tega zakona.

Za izplačilo stroškov in nagrade izvršiteljev iz teh sredstev 
se uporabljajo določbe tega zakona.

Kršitev določbe prvega odstavka tega člena predstavlja 
dejanje, ki pomeni hujšo disciplinsko kršitev.

120. člen
S predlogom za vpis nepremičnine v zemljiško knjigo 

mora dolžnik predlagati tudi vpis zastavne pravice, ustano-
vljene na tej nepremičnini na podlagi sporazuma strank po 
določbah zakona, ki urejajo ustanovitev zastavne pravice na 
nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in vseh drugih 
bremen. Če tega ne stori, iz listine, ki je podlaga za vpis, pa 
izhaja, da je na nepremičnini ustanovljena zastavna pravica, 
sodišče po uradni dolžnosti opravi vpis zastavne pravice.

Določba prejšnjega odstavka velja tudi za zastavne pra-
vice, ustanovljene po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo 
tega zakona.

121. člen
Sklepe o izvršbi in zavarovanju, ki se glasijo na sredstva 

dolžnika na računih pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni 
promet, izvršijo po zaprtju teh računov organizacije za plačilni 
promet na sredstva, ki jih ima dolžnik pri njih. Organizacije za 
plačilni promet v teh primerih opravijo izvršbo po predpisih, ki 
veljajo v času opravljanja izvršbe.

Po odprtju transakcijskih računov opravi organizacija za 
plačilni promet izvršbo na denarna sredstva, ki jih ima dolžnik 
pri njej, tudi če se sklepi o izvršbi in zavarovanju glasijo na 
sredstva dolžnika na že zaprtih računih pri tej organizaciji za 
plačilni promet.

122. člen
Postopki, v katerih je bil predlog za izvršbo oziroma za-

varovanje vložen pred uveljavitvijo tega zakona, se nadaljujejo 
in dokončajo po določbah tega zakona.

Ne glede na prejšnji odstavek, se v navedenih postopkih 
uporabljajo naslednje določbe zakona, ki so veljale pred uve-
ljavitvijo tega zakona:

– 33. člen, če je bilo ravnanje iz prvega odstavka navede-
nega člena storjeno pred uveljavitvijo tega zakona,

– 38. člen o plačilu predujma za stroške izvršitelja v po-
stopkih, v katerih je pred uveljavitvijo tega zakona že odločeno 
o predujmu, oziroma o plačilu za delo in stroških izvršitelja v 
postopkih, v katerih je izvršitelj pred uveljavitvijo tega zakona že 
predložil pisno poročilo o opravi dejanj s specifikacijo stroškov,

– drugi odstavek 54. člena o pristojnosti, tretji odstavek 
58. člena o sklepu o ugovoru, prvi odstavek 61. člena ter peti 
odstavek 62. člena o ravnanju z ugovorom v postopkih, v kate-
rih je sodišče, ki je izdalo sklep o izvršbi pred uveljavitvijo tega 
zakona, ugovor že poslalo višjemu sodišču, da o njem odloči 
kot o pritožbi,

– 59., 60., 61., 64., 65. in 66. člen v postopkih, v katerih je 
bil pred uveljavitvijo tega zakona že vložen ugovor,

– 71. in 73. člen v postopkih, v katerih je bil pred uveljavi-
tvijo tega zakona že vložen predlog za odlog izvršbe,

– 249., 250., 251., 252., 254. in 255. člen v postopkih, v 
katerih je bil predlog za zavarovanje že vložen pred uveljavitvijo 
tega zakona.

123. člen
Določbe 254. člena zakona prenehajo veljati za posa-

mezne dele stavb hkrati s prenehanjem veljavnosti zakona o 
posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih 
delih stavbe v zemljiško knjigo (Uradni list RS, št. 89/99, 43/01 
– odločba US, 97/01 in 32/02 – odločba US).

124. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se za izvršbo in zava-

rovanje na nematerializirane vrednostne papirje v sodnem po-
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stopku prenehajo uporabljati določbe 60., 62., 63. in 85. člena 
Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list 
RS, št. 23/99).

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati v po-
stopkih, v katerih sodišča opravljajo prisilno izvršitev terjatev, 
določba 3. točke četrtega odstavka 29. člena Zakona o plačil-
nem prometu (Uradni list RS, št. 30/02) za pridobitev podatkov 
o transakcijskih računih imetnikov transakcijskih računov, ki so 
druge fizične osebe, glede dokazovanja pravnega interesa.

125. člen
47. in 50. člen tega zakona ter drugi odstavek 96. in prvi 

odstavek 248. člena zakona se začnejo uporabljati ob uvelja-
vitvi podzakonskih aktov iz šestega odstavka 81. in tretjega 
odstavka 96. člena zakona.

Izvršitelji oziroma notarji morajo zahtevati vpise vseh 
še veljavnih rubežev oziroma zavarovanj, opravljenih pred 
uveljavitvijo podzakonskih aktov iz šestega odstavka 81. in 
tretjega odstavka 96. člena zakona, v uradni register zarublje-
nih premičnin in zastavnih pravic v treh mesecih po njegovi 
vzpostavitvi. V zahtevi morajo navesti tudi predpisani enolični 
identifikacijski znak za premičnino. Šteje se, da v tem roku 
opravljeni vpis učinkuje od dneva, ko je bil opravljen rubež 
oziroma zavarovanje.

126. člen
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na stavbno pravico 

in zemljiški dolg se pričnejo uporabljati z dnem, ko se prične 
uporabljati zakon, ki ureja stvarnopravna razmerja.

127. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopol-
nitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ-B (Uradni list 
RS, št. 16/04) vsebuje naslednjo končno določbo:

2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi 
in zavarovanju – ZIZ-C (Uradni list RS, št. 17/06) vsebuje 
naslednje prehodne in končne določbe:

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

40. člen
Postopki, v katerih je bil predlog za izvršbo oziroma za-

varovanje vložen pred uveljavitvijo tega zakona, se nadaljujejo 
in dokončajo po določbah tega zakona.

41. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 86.a člen 

Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 4/06 – uradno prečiščeno 
besedilo).

42. člen
Določba tretjega odstavka 40. člena zakona se v delu, ki se 

nanaša na podatke o nematerializiranih vrednostnih papirjih, ka-
terih imetnik je dolžnik, ne uporablja, dokler minister, pristojen za 
pravosodje, s sklepom ne ugotovi, da so za to izpolnjeni tehnični 
pogoji. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

43. člen
Minister, pristojen za pravosodje, izda podzakonski pred-

pis iz tretjega odstavka 42.a člena zakona v šestih mesecih od 
uveljavitve tega zakona.

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

listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi 
in zavarovanju – ZIZ-D (Uradni list RS, št. 69/06) vsebuje 
naslednje prehodne in končno določbo:

5. člen
Izjavi iz prvega odstavka 96. člena in četrtega odstavka 

189. člena zakona, ki je bila vročena dolžniku in upniku pred 
uveljavitvijo tega zakona, lahko dolžnik in upnik nasprotuje-
ta v roku iz petega odstavka 189. člena Zakona o izvršbi in 
zavarovanju (Uradni list RS, št. 44/06 – uradno prečiščeno 
besedilo).

6. člen
Postopki, v katerih sodišča odločajo o delitvi kupnine in 

poplačilu upnika ali upnikov, ki so se začeli pred uveljavitvijo 
tega zakona, se nadaljujejo in dokončajo po določbah tega 
zakona.

7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi 
in zavarovanju – ZIZ-E (Uradni list RS, št. 115/06) vsebuje 
naslednje prehodne in končne določbe:

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

63. člen
Minister, pristojen za pravosodje, ob tehnični izpolnitvi 

pogojev za vlaganje po elektronski poti objavi seznam vlog in 
drugih pisanj ter rok, od katerega je mogoče vloge in pisanja s 
seznama vlagati po elektronski poti.

64. člen
Predlogi za izvršbo in predlogi za nasprotno izvršbo se 

do uveljavitve podzakonskega predpisa iz tretjega odstavka 
40. člena in tretjega odstavka 67. člena zakona vlagajo po do-
ločbah zakona, ki so veljale do uveljavitve tega zakona.

Ne glede na prejšnji odstavek se od uveljavitve tega zako-
na uporabljata peti in šesti odstavek 40. člena zakona.

65. člen
Postopki, v katerih je bil predlog za izvršbo oziroma pre-

dlog za nasprotno izvršbo vložen pred uveljavitvijo podza-
konskega predpisa iz tretjega odstavka 40. člena in tretjega 
odstavka 67. člena zakona, se nadaljujejo in dokončajo po 
določbah zakona, ki so veljale do uveljavitve tega zakona.

66. člen
Drugi odstavek 44. člena zakona in določba o navedbi 

krajevno pristojnega sodišča v sklepu o izvršbi iz četrtega 
odstavka 44. člena zakona se začneta uporabljati z dnem, 
ko začneta veljati podzakonska predpisa iz tretjega odstavka 
40. člena in tretjega odstavka 67. člena zakona.

67. člen
V postopkih, v katerih je bil do dneva uveljavitve tega za-

kona že izdan sklep o določitvi izvršitelja po določbah zakona, 
ki so veljale do uveljavitve tega zakona, opravijo neposredna 
dejanja izvršbe in zavarovanja izvršitelji, ki so bili določeni s 
sklepom o določitvi izvršitelja. Tudi za te primere se uporablja 
deveti odstavek 44.a člena zakona.

V postopkih, v katerih do dneva uveljavitve tega zakona 
sklep o določitvi izvršitelja še ni izdan, upnik izvršitelja navede 
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v roku, ki ga določi sodišče v pozivu, v katerem ga opozori, da 
bo sklep o izvršbi v celoti ali delno s sklepom razveljavilo, ali ne 
bo opravilo posameznega dejanja izvršbe, če v tem roku ne bo 
navedel izvršitelja. Zoper sklep, s katerim se sklep o izvršbi v 
celoti ali delno razveljavi ali se odloči, da se posamezno dejanje 
izvršbe ne bo opravilo, ni pritožbe.

68. člen
Določba o opozorilu na pravne posledice iz tretjega od-

stavka 58. člena zakona in tretji odstavek 58. člena zakona se 
pričneta uporabljati z dnem, ko začneta veljati podzakonska 
predpisa iz tretjega odstavka 40. člena in tretjega odstavka 
67. člena zakona.

69. člen
Če je od rubeža oziroma, v primeru iz drugega odstavka 

81. člena zakona, od dne, ko je upnik predlagal prodajo stvari 
do uveljavitve tega zakona preteklo že tri mesece, prodaja pa 
še ni bila opravljena, mora biti prodaja opravljena v treh mese-
cih od uveljavitve tega zakona.

70. člen
V izvršilnih zadevah, v katerih je izvršitelj na dan uve-

ljavitve tega zakona že opravil rubež, ni pa še določil načina 
in datuma prodaje stvari, mora način in datum prodaje stvari 
določiti in zabeležiti v rubežnem zapisniku v enem mesecu od 
uveljavitve tega zakona. Izvršitelj obvesti stranke o načinu in 
datumu prodaje stvari s posebnim obvestilom.

V primeru iz drugega odstavka 81. člena zakona način in 
datum prodaje stvari določi in zabeleži v rubežnem zapisniku 
izvršitelj v skladu drugim odstavkom 93. člena zakona.

71. člen
Če sta od prejema strankinega obvestila iz četrtega od-

stavka 94. člena zakona do uveljavitve tega zakona pretekla že 
dva meseca, druga dražba ali ponovna prodaja z neposredno 
pogodbo pa ni bila opravljena, mora izvršitelj opraviti drugo 
dražbo ali ponovno prodajo z neposredno pogodbo najpozneje 
v dveh mesecih od uveljavitve tega zakona.

72. člen
V postopkih, v katerih je bil do dneva uveljavitve tega 

zakona že izdan sklep o izvršbi, je v primeru, da ležijo nepre-
mičnine na območju različnih sodišč, za samo izvršbo krajevno 
pristojno sodišče po določbah zakona, ki so veljale do uvelja-
vitve tega zakona.

73. člen
Drugi odstavek 291. člena zakona se uporablja tudi v 

izvršilnih zadevah, ki jih je izvršitelj prejel do uveljavitve tega 
zakona, če sklep o poplačilu še ni bil izdan.

74. člen
Minister, pristojen za pravosodje, izda podzakonski pred-

pis iz tretjega odstavka 40. člena in tretjega odstavka 67. člena 
zakona v enem letu od uveljavitve tega zakona.

75. člen
Ne glede na določbe Zakona o sodnih taksah (Uradni 

list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo) se do uvelja-
vitve sprememb zakona, ki ureja sodne takse, in se nanašajo 
na plačilo sodnih taks v izvršilnem postopku, za predlog za 
izvršbo, v katerem je navedeno eno sredstvo izvršbe, plača 
taksa v višini 20 eurov, za predlog za izvršbo, v katerem sta 
navedeni dve ali več sredstev izvršbe, se za drugo in vsako 
nadaljnjo navedeno sredstvo izvršbe plača dodatna taksa v 
višini 5 eurov, za predlog upnika po tretjem odstavku 34. člena 
zakona pa taksa v višini 6 eurov za vsako predlagano sredstvo 
oziroma predmet izvršbe.

Ne glede na določbe Zakona o sodnih taksah (Uradni list 
RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo) se do uveljavitve 

sprememb zakona, ki ureja sodne takse in se nanašajo na 
plačilo sodnih taks v izvršilnem postopku, za sklep o izvršbi, za 
sklep o ugovoru zoper sklep o izvršbi in za sklep o predlogu za 
odlog izvršbe, plača taksa v višini 20 eurov, za sklep, s katerim 
sodišče odloči o predlogu upnika po tretjem odstavku 34. člena 
zakona in za sklep o ugovoru zoper sklep, s katerim sodišče 
odloči o predlogu upnika po tretjem odstavku 34. člena zakona, 
pa taksa v višini 6 eurov.

Ne glede na določbe Zakona o sodnih taksah (Uradni list 
RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo) se do uveljavitve 
sprememb zakona, ki ureja sodne takse in se nanašajo na pla-
čilo sodnih taks v izvršilnem postopku, za ugovor zoper sklep 
o izvršbi plača taksa v višini 20 eurov, za ugovor zoper sklep, s 
katerim sodišče odloči o predlogu upnika po tretjem odstavku 
34. člena zakona, pa 6 eurov.

Ne glede na določbe Zakona o sodnih taksah (Uradni list 
RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo) se do uveljavitve 
sprememb zakona, ki ureja sodne takse in se nanašajo na 
plačilo sodnih taks v izvršilnem postopku, za pritožbo zoper 
sklepe iz drugega odstavka tega člena plača taksa v višini 	
80 eurov, za odgovor na pritožbo pa 20 eurov.

76. člen
Ne glede na tar. št. 27 in tar. št. 39 Odvetniške tarife 

(Uradni list RS, št. 67/03 in 70/03 – popr.) je do uveljavitve 
sprememb Odvetniške tarife, ki se nanašajo na plačilo stori-
tev odvetnikov v izvršilnem postopku, odvetnik v izvršilnem 
postopku za vložitev predloga za izvršbo upravičeni do plačila 
v višini 80 eurov.

77. člen
75. in 76. člen tega zakona se začneta uporabljati z dnem, 

ko začneta veljati podzakonska predpisa iz tretjega odstavka 
40. člena in tretjega odstavka 67. člena zakona.

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

listu Republike Slovenije.

99. Zakon o prekrških (uradno prečiščeno 
besedilo) (ZP-1-UPB4)

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je 
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. decembra 
2006 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o prekrških, 
ki obsega:

– Zakon o prekrških – ZP-1 (Uradni list RS, št. 7/03 z dne 
23. 1. 2003) in

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekr-
ških – ZP-1A (Uradni list RS, št. 86/04 z dne 5. 8. 2004),

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekr-
ških – ZP-1B (Uradni list RS, št. 44/05 z dne 5. 5. 2005),

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekr-
ških – ZP-1C (Uradni list RS, št. 40/06 z dne 14. 4. 2006),

– Popravek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zako-
na o prekrških – ZP-1C (Uradni list RS, št. 51/06 z dne 18. 5. 
2006) in

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekr-
ških – ZP-1D (Uradni list RS, št. 115/06 z dne 10. 11. 2006).

Št. 716-01/89-1/90
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EPA 1141-IV

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
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Z A K O N
O PREKRŠKIH 

uradno prečiščeno besedilo 
(ZP-1-UPB4)

PRVI DEL	
MATERIALNOPRAVNE DOLOČBE

Prvo poglavje	
TEMELJNE DOLOČBE

Predpisovanje prekrškov in sankcij

1. člen
(1) Ta zakon določa splošne pogoje za predpisovanje 

prekrškov in sankcij zanje, splošne pogoje za odgovornost 
za prekrške, za izrekanje in za izvršitev sankcij za prekrške, 
postopek za prekrške ter organe in sodišča za odločanje o 
prekrških.

(2) Predpisi, s katerimi se v Republiki Sloveniji določajo 
prekrški, se lahko uporabljajo le v skladu s tem zakonom.

(3) Določbe prvega dela tega zakona (materialnopravne 
določbe) veljajo za vse prekrške po predpisih iz prejšnjega 
odstavka.

Meje sankcioniranja prekrškov

2. člen
(1) Nikomur ne sme biti izrečena sankcija za prekršek, če 

dejanje ni bilo z zakonom, uredbo ali odlokom samoupravne lo-
kalne skupnosti določeno kot prekršek, preden je bilo storjeno, 
in če za tako dejanje ni bila predpisana sankcija za prekršek.

(2) Če se po storitvi prekrška enkrat ali večkrat spremenijo 
materialnopravne določbe tega zakona ali predpis, ki določa 
prekršek, se uporabi zakon ali predpis, ki je za storilca milejši.

Predpisi o prekrških

3. člen
(1) Prekrški se lahko določijo:
– z zakonom;
– z uredbo Vlade Republike Slovenije;
– z odlokom samoupravne lokalne skupnosti.
(2) Z uredbo Vlade Republike Slovenije se lahko določijo 

prekrški in sankcije zanje samo za kršitve določb uredbe in za 
kršitve določb pravnih aktov Evropske unije, ki se v Republiki 
Sloveniji uporabljajo neposredno.

(3) Z odlokom samoupravne lokalne skupnosti se smejo 
določiti prekrški in predpisati zanje globe samo v določenem 
znesku ter samo za kršitve predpisov, ki jih same izdajajo 
v okviru svojih pristojnosti, ter če jih zakon ali uredba še ne 
sankcionira.

Sankcije za prekršek

4. člen
(1) Za storjeni prekršek se ob pogojih iz tega zakona 

izreče predpisana sankcija ali opozorilo.
(2) Sankcije za prekrške so:
– globa;
– opomin;
– kazenske točke v cestnem prometu s prenehanjem 

veljavnosti vozniškega dovoljenja in prepovedjo uporabe voz-
niškega dovoljenja;

– prepoved vožnje motornega vozila;
– izgon tujca iz države;
– odvzem predmetov;
– vzgojni ukrepi.

(3) Globa se predpiše in izreče kot glavna sankcija, opomin 
se izreče namesto globe, kazenske točke v cestnem prometu, pre-
poved vožnje motornega vozila, izgon tujca iz države in odvzem 
predmetov pa se predpišejo in izrečejo kot stranske sankcije.

(4) Kazenske točke v cestnem prometu in prepoved vožnje 
motornega vozila se izrečejo ob pogojih, določenih s tem zako-
nom, če so z zakonom za posamezni prekršek predpisane.

(5) Izgon tujca iz države in odvzem predmetov se izrečeta ob 
pogojih, določenih s tem zakonom, ali če tako določa zakon.

(6) Poleg globe ali opomina se sme izreči ena ali več 
stranskih sankcij.

(7) Ob pogojih in na način, določen s tem zakonom, se 
lahko namesto uvedbe postopka o prekršku oziroma izdaje 
odločbe o prekršku storilcu prekrška izreče opozorilo.

(8) Ob pogojih, določenih s tem zakonom, se odvzame 
premoženjska korist, pridobljena s prekrškom.

(9) Mladoletnim storilcem prekrškov se izrekajo vzgojni 
ukrepi in druge sankcije, določene s tem zakonom.

Veljavnost predpisov

5. člen
(1) Predpisi o prekrških iz prve in druge alinee prvega 

odstavka 3. člena tega zakona veljajo na območju Republike 
Slovenije; predpisi o prekrških iz tretje alinee prvega odstavka 
3. člena tega zakona pa na območju samoupravne lokalne 
skupnosti, ki jih je izdala.

(2) Predpisi o prekrških, ki veljajo na območju Republike 
Slovenije, se uporabijo tudi proti vsakomur, kdor stori prekršek 
na ladji, ki je vpisana v pristanišču na območju Republike Slo-
venije, ali na letalu, ki ima matično letališče v Republiki Slove-
niji, medtem ko se nahajata izven njenega območja.

Drugo poglavje	
PREKRŠEK IN ODGOVORNOST ZANJ

Prekršek

6. člen
Prekršek je dejanje, ki pomeni kršitev zakona, uredbe vla-

de, odloka samoupravne‚ lokalne skupnosti, ki je kot tako dolo-
čeno kot prekršek in je zanj predpisana sankcija za prekršek.

Prekršek neznatnega pomena

6.a člen
Za prekršek neznatnega pomena šteje prekršek, ki je bil 

storjen v okoliščinah, ki ga delajo posebno lahkega in pri kate-
rem ni nastala oziroma ne bo nastala škodljiva posledica.

Domneva nedolžnosti

7. člen
Kdor je obdolžen prekrška, velja za nedolžnega, dokler 

njegova odgovornost ni ugotovljena s pravnomočno odločbo.

Uporaba določb kazenskega zakonika

8. člen
Kolikor ni v tem zakonu drugače določeno, se v postopku 

o prekršku smiselno uporabljajo določbe kazenskega zakonika 
glede silobrana, skrajne sile, sile in grožnje, neprištevnosti, 
naklepa, malomarnosti, dejanske in pravne zmote, udeležbe pri 
kaznivem dejanju ter časa in kraja storitve kaznivega dejanja.

Odgovornost za prekršek

9. člen
(1) Za prekršek je odgovoren storilec, ki je storil prekršek 

iz malomarnosti ali z naklepom.
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(2) Predpis o prekršku lahko določi, da je storilec odgovo-
ren samo, če je prekršek storil z naklepom.

Poskus

10. člen
Storilec ni odgovoren za poskus prekrška.

Pomagač in napeljevalec

11. člen
Če gre za napeljevanje ali pomoč v posebno olajševalnih 

okoliščinah ali če do izvršitve prekrška ni prišlo, se sme nape-
ljevalcu in pomagaču sankcija odpustiti.

Izključitev postopka o prekršku in sankcije

12. člen
(1) Zoper storilca, ki je bil v kazenskem postopku prav-

nomočno spoznan za krivega kaznivega dejanja, ki ima tudi 
znake prekrška, se ne vodi postopek za prekršek in se mu tudi 
ne izrekajo sankcije za prekrške. Enako velja, če kazenski po-
stopek zaradi storitve kaznivega dejanja, ki ima tudi vse znake 
prekrška, zaradi poravnave ni bil uveden ali če je bil storilec 
pravnomočno oproščen storitve kaznivega dejanja, ki ima tudi 
vse znake prekrška. Postopek o prekršku se ne vodi, če je 
podan sum storitve kaznivega dejanja, ki ima tudi vse znake 
prekrška, vse dokler ni postopek v zvezi s kaznivim dejanjem 
končan. Če kazenski postopek zaradi storitve kaznivega deja-
nja, ki ima tudi vse znake prekrška, zaradi odloženega pregona 
ni bil uveden ali če zoper storilca med postopkom o prekršku 
začne teči kazenski postopek za kaznivo dejanje, ki ima tudi 
znake prekrška, se postopek o prekršku prekine do pravno-
močnosti odločitve v kazenskem postopku.

(2) Zoper osebe, ki uživajo imunitetno pravico po medna-
rodnem pravu, se ne vodi postopek o prekršku in se jim tudi ne 
izrekajo sankcije za prekrške.

(3) O prekršku, ki ga stori oseba iz prejšnjega odstavka, 
prekrškovni organ obvesti ministrstvo, pristojno za zunanje 
zadeve.

Odgovornost pravne osebe, njene odgovorne osebe, 
samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki 

samostojno opravlja dejavnost

13. člen
(1) Republika Slovenija in samoupravne lokalne skupnosti 

ne morejo biti odgovorne za prekršek, zakon pa lahko predpiše, 
da odgovarja za prekršek odgovorna oseba v državnem organu 
ali v samoupravni lokalni skupnosti.

(2) Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, so lahko od-
govorni za prekršek druge osebe, če je v predpisu o prekršku 
tako določeno.

(3) Pravna oseba, ki je v stečaju, ali samostojni podjetnik 
v stečaju, sta odgovorna za prekršek, ne glede na to, ali je bil 
storjen pred začetkom stečajnega postopka ali med njim, ven-
dar pa se ji ne izreče globa, temveč le odvzem premoženjske 
koristi oziroma odvzem predmetov.

Odgovornost pravne osebe, samostojnega podjetnika 
posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja 

dejavnost, ki zaposluje druge osebe

14. člen
Za odgovornost pravne osebe, samostojnega podjetnika 

posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejav-
nost, in zaposluje druge osebe, se smiselno uporabljajo do-
ločbe zakona, ki ureja odgovornost pravnih oseb za kazniva 
dejanja, o pogojih, pod katerimi je pravna oseba odgovorna za 
kaznivo dejanje.

Odgovornost odgovorne osebe

15. člen
(1) Odgovorna oseba je odgovorna za tisti prekršek, ki 

ga stori pri opravljanju poslov, za katere je pooblaščena pri 
pravni osebi, samostojnem podjetniku posamezniku oziroma 
posamezniku, ki samostojno opravlja dejavnost, pri državnem 
organu ali v samoupravni lokalni skupnosti.

(2) Odgovorna oseba je odgovorna za prekršek, če je 
bil storjen z njenim dejanjem ali z opustitvijo dolžnega nad-
zorstva.

(3) Odgovornost odgovorne osebe ne preneha zaradi 
tega, ker ji je prenehalo delovno razmerje v pravni osebi, pri 
samostojnem podjetniku posamezniku oziroma pri posame-
zniku, ki samostojno opravlja dejavnost, v državnem organu 
ali samoupravni lokalni skupnosti, ali ker je pravna oseba, 
samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki sa-
mostojno opravlja dejavnost, prenehal obstajati.

Način storitve prekrška

16. člen
(1) Prekršek je lahko storjen s storitvijo ali z opustitvijo.
(2) Prekršek je storjen z opustitvijo, če je storilec opustil 

dejanje, ki bi ga moral storiti.

Tretje poglavje	
SANKCIJE ZA PREKRŠEK

Globa

17. člen
(1) Globa se lahko predpiše v razponu ali v določenem 

znesku.
(2) Z zakonom ali z uredbo Vlade Republike Slovenije se 

lahko predpiše globa v razponu:
– za posameznika od 40 do 1.200 eurov;
– za pravno osebo, samostojnega podjetnika posamezni-

ka in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, od 400 
do 125.000 eurov;

– za odgovorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo 
samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorno osebo 
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, in za odgo-
vorno osebo v državnem organu ali v samoupravni lokalni 
skupnosti od 40 do 4.100 eurov.

(3) Globa, ki se predpisuje v določenem znesku, je lahko 
predpisana za posameznika in za odgovorno osebo v določe-
nem znesku do 600 eurov, za pravno osebo, samostojnega 
podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opra-
vlja dejavnost, pa v določenem znesku do 2.000 eurov.

(4) Za prekrške s področja davkov in carin se lahko z 
zakonom predpiše globa v večkratniku oziroma v odstotku od 
davka oziroma carine, ki bi jo bilo treba plačati, oziroma od 
vrednosti predmeta, v zvezi s katerim je bil storjen prekršek. 
Globa, določena v skladu s tem odstavkom, ki se izreče v po-
stopku zaradi prekrška, ne sme biti višja od najvišjega zneska, 
določenega z drugim, tretjim oziroma petim odstavkom tega 
člena.

(5) Z zakonom se sme predpisati za najhujše kršitve s 
področja varstva naravnih bogastev, okolja in ohranjanja nara-
ve, s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, s 
področja varnosti in zdravja pri delu, dela in zaposlovanja na 
črno ter delovnih razmerij, s področja socialnega varstva, s 
področja davkov, financ, carin, varstva konkurence in državnih 
blagovnih rezerv za posamezne prekrške, katerih narava je 
posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma višine 
pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storil-
čevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, 
trikrat višjo globo od tiste, ki je predvidena v drugem in tretjem 
odstavku tega člena.
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(6) Z odlokom samoupravne lokalne skupnosti se lahko 
predpiše samo globa v določenem znesku:

– za posameznika in odgovorno osebo do 400 eurov;
– za pravno osebo, samostojnega podjetnika posame-

znika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, do 
1.400 eurov.

(7) Globe, plačane za prekrške, so prihodek države oziro-
ma samoupravne lokalne skupnosti, če so plačane za prekrške, 
ki jih je pravnomočno izrekel prekrškovni organ te samouprav-
ne lokalne skupnosti, ki je za odločanje o prekrških pooblaščen 
z zakonom, s katerim so določeni ti prekrški. Globe, plačane 
za prekrške, ki so predpisani z odloki samoupravnih lokalnih 
skupnosti, in pravnomočno izrečene z odločbami prekrškovnih 
organov samoupravne lokalne skupnosti, so prihodek tiste sa-
moupravne lokalne skupnosti, katere predpis je bil kršen.

Rok plačila globe

18. člen
(1) Če se izreče globa, se v odločbi oziroma sodbi o prekr-

šku določi tudi rok, v katerem mora biti plačana. Ta rok ne sme 
biti krajši od osmih dni in ne daljši kot tri mesece.

(2) Če izrečena globa presega trikratni znesek najnižje 
globe iz prejšnjega člena, lahko storilec najpozneje do poteka 
roka za plačilo globe predlaga, da se globa plača v obrokih. V 
tem primeru se s sklepom določita način odplačevanja in rok 
plačila. Ta rok ne sme biti daljši kot eno leto. Zoper sklep o 
obročnem odplačevanju ni pritožbe.

(3) Če storilec zamudi s plačilom posameznega obroka za 
plačilo globe, z dnem zamude zapadejo v plačilo še neplačani 
obroki. Storilca je treba opozoriti na posledice zamude.

(4) Določila o roku za plačilo globe in o načinih prisilne 
izterjave veljajo tudi za stroške postopka.

Uklonilni zapor

19. člen
(1) Storilca, ki deloma ali v celoti ne plača globe v dolo-

čenem roku, se prisili k plačilu tako, da se mu določi uklonilni 
zapor. O uklonilnem zaporu odloči sodišče.

(2) Uklonilni zapor se ne sme določiti, če je bil za prekršek 
izdan plačilni nalog ali če je bila globa izrečena mladoletnemu 
storilcu prekrška. Uklonilni zapor se ne sme določiti pred prav-
nomočnostjo sodbe oziroma odločbe o prekršku.

(3) Uklonilni zapor traja, dokler globa ni v celoti plačana, 
vendar najdlje 30 dni.

(4) Z izvršitvijo uklonilnega zapora ne preneha obveznost 
plačila globe.

(5) Storilec lahko do začetka izvrševanja uklonilnega za-
pora sodišču predlaga, da se plačilo globe nadomesti z opravo 
določene naloge v splošno korist ali korist samoupravne lokal-
ne skupnosti. Sodišče pri odločanju o predlogu upošteva vse 
okoliščine zadeve ter premoženjsko stanje in možnosti storilca 
za plačilo globe.

(6) Obseg in vsebina nalog se določita na podlagi se-
znama, ki ga vodi sodišče, v trajanju najmanj treh in največ 
30 delovnih dni. Rok, v katerem morajo biti naloge opravljene, 
ne sme biti krajši od enega in ne daljši od treh mesecev.

(7) Če storilec opravi določene naloge v celoti, se uklonilni 
zapor ne izvrši in globa ne izterja.

Prisilna izterjava globe

20. člen
(1) Če uklonilni zapor ni bil določen ali če storilec tudi po 

uklonilnem zaporu ne plača globe, se globa izterja prisilno.
(2) V postopku prisilne izterjave se uporabljajo določbe 

petega, šestega in sedmega odstavka prejšnjega člena. Pre-
dlog za nadomestitev prisilne izterjave globe lahko storilec, 
ki mu uklonilni zapor ni bil določen, vloži najpozneje v osmih 
dneh po poteku roka za plačilo globe. Če je bil uklonilni zapor 

izvršen, se rok za vložitev predloga za nadomestitev prisilne 
izterjave globe šteje od dneva izvršitve uklonilnega zapora.

(3) Če pravna oseba ne plača globe v določenem roku, 
se globa izterja prisilno.

(4) Zakon lahko določi, da se storilcu, ki ne plača globe, 
ne izda ali ne podaljša dovoljenje v upravnem postopku ali ne 
izda potrdilo iz uradne evidence s tistega upravnega področja, 
na katerem je bil storjen prekršek. Tega ukrepa ni mogoče do-
ločiti za potrdila in druge listine o dejstvih, o katerih se vodijo 
uradne evidence na področju osebnih stanj.

Opomin

21. člen
(1) Opomin sme prekrškovni organ in sodišče izreči za 

prekršek, storjen v takih olajševalnih okoliščinah, ki ga delajo 
posebno lahkega.

(2) Opomin se sme izreči tudi, če je prekršek v tem, da 
ni bila izpolnjena predpisana obveznost, ali je bila s prekrškom 
povzročena škoda, storilec pa je pred izdajo odločbe oziroma 
sodbe o prekršku izpolnil predpisano obveznost oziroma po-
pravil ali povrnil povzročeno škodo.

Kazenske točke v cestnem prometu s prenehanjem 
veljavnosti vozniškega dovoljenja in prepovedjo uporabe 

vozniškega dovoljenja

22. člen
(1) Kazenske točke v cestnem prometu se predpišejo v 

višini od ene do 18 točk v določenem številu za prekršek zoper 
varnost javnega prometa, s katerim je povzročena nevarnost za 
nastanek hude posledice oziroma z dejanjem nastane škodljiva 
posledica.

(2) Kazenske točke v cestnem prometu se izrečejo vozni-
ku, ki ima veljavno vozniško dovoljenje, oziroma osebi, ki ji je 
začasno odvzeto vozniško dovoljenje.

(3) Če voznik v času treh let doseže ali preseže 18 ka-
zenskih točk v cestnem prometu, mu sodišče izreče prenehanje 
veljavnosti vozniškega dovoljenja za vse kategorije motornih 
vozil, za katere je storilec imel dovoljenje, ko je storil prekr-
šek, s katerim je dosegel predpisano število kazenskih točk. 
Izrek sankcije prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ni 
dopusten, če pretečeta dve leti od pravnomočnosti odločbe o 
prekršku, s katero so bile izrečene kazenske točke v cestnem 
prometu, zaradi katerih je storilec dosegel število kazenskih 
točk, ki ima za posledico prenehanje veljavnosti vozniškega 
dovoljenja. Za izrek sankcije se smiselno uporabljajo določbe 
tega zakona o zastaranju izvršitve sankcije.

(4) Z zakonom je lahko določeno, da se posameznim vr-
stam voznikov izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovo-
ljenja pri večjem ali manjšem številu kazenskih točk v cestnem 
prometu.

(5) Z zakonom se lahko določi, da se posameznim vrstam 
voznikov izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja 
za posamezne kategorije motornih vozil, za katere so imeli 
vozniško dovoljenje v času storitve prekrška, s katerim je bilo 
doseženo predpisano število kazenskih točk in pri katerem se 
izreče prenehanje veljavnosti posamezne kategorije vozniške-
ga dovoljenja.

(6) Ne glede na prejšnji odstavek se imetniku vozniške-
ga dovoljenja izreče prenehanje veljavnosti vozniškega do-
voljenja za vse kategorije motornih vozil, za katere je storilec 
imel vozniško dovoljenje, če je storil prekršek, za katerega 
je predpisanih 18 kazenskih točk in mu je bila za ta prekršek 
pravnomočno izrečena stranska sankcija 18 kazenskih točk v 
cestnem prometu.

(7) Vozniško dovoljenje preneha veljati s pravnomočno-
stjo sodbe ali sklepa, s katerim je bilo izrečeno prenehanje 
veljavnosti vozniškega dovoljenja.

(8) Vozniku, ki je imetnik tujega vozniškega dovoljenja, 
sodišče namesto prenehanja veljavnosti vozniškega dovolje-
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nja izreče prepoved uporabe tujega vozniškega dovoljenja na 
ozemlju Republike Slovenije za dobo do enega leta. Za izrek 
prepovedi uporabe vozniškega dovoljenja na ozemlju Republi-
ke Slovenije se smiselno uporabljajo določbe tretjega, četrtega, 
petega, šestega in sedmega odstavka tega člena.

Prepoved vožnje motornega vozila

23. člen
(1) Za prekršek zoper varnost javnega prometa, s katerim 

je povzročena nevarnost za nastanek hude posledice oziroma z 
dejanjem nastane škodljiva posledica, se sme predpisati sankcija 
prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije.

(2) Sodišče izreče sankcijo iz prejšnjega odstavka v traja-
nju od enega meseca do enega leta, računajoč od dneva vpisa 
v vozniško dovoljenje. Čas, ko je bila storilcu vzeta prostost, se 
ne všteva v čas trajanja te sankcije.

(3) Če je sankcija iz prvega odstavka tega člena izrečena 
osebi, ki ima tuje dovoljenje za vožnjo motornega vozila, ob-
sega ta sankcija prepoved vožnje motornega vozila določene 
vrste na ozemlju Republike Slovenije.

(4) Če je storilcu izrečena stranska sankcija kazenskih 
točk v cestnem prometu v številu, ki ima za posledico pre-
nehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, se ne more izreči 
oziroma izvršiti tudi stranska sankcija prepovedi vožnje motor-
nega vozila.

Izgon tujca iz države

24. člen
(1) Sodišče sme izreči tujcu sankcijo izgona iz Republike 

Slovenije, če je bila z dejanjem povzročena nevarnost za na-
stanek hude posledice oziroma je z dejanjem nastala škodljiva 
posledica.

(2) Izgon se izreče v trajanju od šest mesecev do petih let.
(3) Trajanje sankcije iz prejšnjega odstavka se šteje od 

dneva izvršitve sodbe o prekršku. Čas, ko je bila storilcu v po-
stopku odvzeta prostost, se ne všteje v čas trajanja te sankcije.

Odvzem predmetov

25. člen
(1) Predmeti, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za pre-

kršek, ali pa so nastali s prekrškom, se smejo odvzeti, če so 
storilčeva last, ali če z njimi razpolaga pravna oseba, ki je 
storilec prekrška.

(2) Predmeti iz prejšnjega odstavka se smejo vzeti tudi, 
če niso storilčeva last, ali z njimi ne razpolaga pravna oseba, 
ki je storila prekršek, če to terjajo splošna varnost, varovanje 
življenja in zdravja ljudi, varstvo okolja in ohranjanje narave, 
gospodarska razmerja ali razlogi morale, kot tudi v drugih pri-
merih, ki jih določa zakon. S tem pa ni prizadeta pravica drugih, 
terjati odškodnino od storilca.

(3) Z zakonom, ki določa prekršek, se sme določiti obve-
zen odvzem predmetov.

(4) S posebnim zakonom se lahko določi način izvršitve 
odvzema predmetov.

(5) V sodbi oziroma odločbi o prekršku se odloči, v skladu s 
posebnimi predpisi, ali naj se odvzeti predmeti uničijo, ali naj se 
izročijo ustreznemu organu oziroma organizaciji, ali pa prodajo.

(6) Odvzeti predmet, ki je bil uporabljen ali namenjen 
za prekršek, se lahko vrne lastniku po predhodnem delnem 
uničenju, s čimer se prepreči njegova ponovna uporaba za 
storitev prekrška.

Splošna pravila za odmero sankcije

26. člen
(1) Storilcu prekrška se odmeri sankcijo v mejah, ki so 

določene s predpisom za storjeni prekršek, glede na težo pre-
krška in storilčevo malomarnost ali naklep.

(2) Pri tem se upoštevajo vse okoliščine, ki vplivajo na to, 
ali naj bo sankcija manjša ali večja (olajševalne in obteževalne 
okoliščine), zlasti pa: stopnjo storilčeve odgovornosti za prekršek, 
nagibe, iz katerih je prekršek storil, stopnjo ogrožanja ali kršitve 
zavarovane dobrine, okoliščine, v katerih je bil prekršek storjen, 
prejšnje življenje storilca, njegove osebne razmere, njegovo obna-
šanje po storjenem prekršku, zlasti, ali je poravnal škodo.

(3) Pri odmeri globe se upošteva tudi storilčevo premo-
ženjsko stanje, višino njegove plače, njegove druge dohodke, 
njegovo premoženje in njegove družinske obveznosti, pri prekr-
ških s področja davkov in carin pa tudi sorazmerje višine globe 
z višino prikrajšane dajatve.

(4) Sankcije, izrečene za prej storjeni prekršek, ni mogoče 
šteti za obteževalno okoliščino, če so od dneva, ko je postala 
odločba oziroma sodba o prekršku pravnomočna do storitve 
novega prekrška pretekla več kot tri leta.

(5) Pri odmeri globe pravni osebi in samostojnemu pod-
jetniku posamezniku se upošteva gospodarsko moč in prej 
izrečene sankcije.

(6) Sodišče sme storilcu odmeriti sankcijo pod mejo, ki je 
predpisana, če tako določa zakon ali če ugotovi, da so podane 
posebne olajševalne okoliščine, ki utemeljujejo izrek milejše 
sankcije. Pri tem sme izreči globo do najnižje mere iz 17. člena 
tega zakona, število predpisanih kazenskih točk pa omiliti toli-
ko, da storilec ne doseže števila kazenskih točk, za katere se 
izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

(7) V primerih, ko je z zakonom tako določeno, se lahko 
storilcu prekrška odpusti globo in druge sankcije.

Stek

27. člen
(1) Če je storilec z enim dejanjem ali z več dejanji storil 

več prekrškov, o katerih še ni izdana odločba oziroma sodba, 
postopek pa teče pred istim organom oziroma sodiščem, se 
določi najprej sankcijo za vsak posamezni prekršek, nato pa se 
izrečejo kot enotna sankcija vse tako določene sankcije.

(2) Če so za prekrške, storjene v steku, določene sankcije 
iste vrste, se izreče enotna sankcija, ki je enaka njihovemu 
seštevku, vendar enotna sankcija ne sme presegati dvakratne 
največje mere posamezne vrste sankcije po tem zakonu.

(3) Če seštevek določenih kazenskih točk doseže število 
točk, za katere je določeno prenehanje veljavnosti vozniškega 
dovoljenja, sodišče v enotni sankciji izreče prenehanje veljav-
nosti vozniškega dovoljenja.

Četrto poglavje	
ODVZEM PREMOŽENJSKE KORISTI, PRIDOBLJENE 	

S PREKRŠKOM

Odvzem premoženjske koristi

28. člen
(1) Nihče ne more obdržati premoženjske koristi, prido-

bljene s prekrškom ali zaradi njega.
(2) Korist iz prejšnjega odstavka se odvzame z odločbo 

oziroma sodbo, s katero je bil storilec spoznan za odgovornega 
oziroma je bil postopek ustavljen, ker je v zakonu določeno, da 
se storilcu ne izreče sankcija za storjeni prekršek, oziroma mu 
je bil izrečen vzgojni ukrep.

(3) Odvzem premoženjske koristi obsega odvzem denar-
ja, predmetov in vsake druge premoženjske koristi, ki je bila 
pridobljena s prekrškom ali zaradi njega. Če to ni mogoče, 
se storilcu naloži, da mora plačati denarni znesek, ki ustreza 
pridobljeni premoženjski koristi. V opravičenih primerih se sme 
dovoliti, da se denarni znesek, ki ustreza pridobljeni premoženj-
ski koristi, lahko plača tudi v obrokih, pri čemer pa rok plačila 
ne sme biti daljši od enega leta.

(4) Premoženjska korist se odvzame po vrednosti v času 
storitve prekrška. Če je z zakonom, s katerim je določen pre-
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kršek, to predpisano, se lahko namesto premoženjske koristi 
odvzame razlika v ceni.

(5) Glede odvzema premoženjske koristi, ki so jo druge 
osebe pridobile s prekrškom, se uporabljajo določbe kazen-
skega zakonika.

Peto poglavje	
VZGOJNI UKREPI IN SANKCIJE ZA MLADOLETNIKE

Uporaba posebnih določb za mladoletnike

29. člen
V postopku proti mladoletnim storilcem prekrškov se upo-

rabljajo določbe tega in dvanajstega poglavja, druge določbe 
tega zakona pa le, če v tem poglavju ni drugače določeno.

Izključitev odgovornosti otrok

30. člen
(1) Proti mladoletniku, ki ob storitvi prekrška še ni bil star 

14 let (otrok), se ne smejo voditi postopki za prekrške in izreči 
sankcije za prekrške.

(2) O dejanju, ki ima vse znake prekrška in ga stori otrok, 
prekrškovni organ obvesti osebo, ki je dolžna skrbeti zanj, po 
potrebi pa tudi pristojni organ socialnega varstva.

Izrekanje sankcij mladoletnikom

31. člen
(1) Mladoletniku, ki je bil v času storitve prekrška že star 

14 let, ni pa še dopolnil 16 let (mlajši mladoletnik), se smejo 
izreči le vzgojni ukrepi.

(2) Mladoletniku, ki je bil v času storitve prekrška že star 
16 let, ni pa še dopolnil 18 let (starejši mladoletnik), se smejo 
izreči le vzgojni ukrepi, izjemoma pa se mu sme izreči globa.

(3) Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka tega 
člena, se mladoletniku lahko ob vzgojnem ukrepu ali globi iz-
rečeta tudi stranski sankciji odvzema predmetov in kazenskih 
točk v cestnem prometu s prenehanjem veljavnosti vozniškega 
dovoljenja ter prepoved uporabe vozniškega dovoljenja.

(4) Globa in stranske sankcije se v primeru iz 41. člena tega 
zakona izrečejo v mejah oziroma v višini, predpisani za tisti prekr-
šek v steku, za katerega je predpisana najvišja zgornja meja globe 
oziroma najvišja globa, predpisana v določenem znesku.

Namen vzgojnih ukrepov za mladoletnike

32. člen
Namen vzgojnih ukrepov je, da se z nasveti in opozorili, z 

varstvom in pomočjo mladoletnim storilcem prekrškov, in z razvi-
janjem njihove osebne odgovornosti zagotovita njihova vzgoja in 
pravilen razvoj; namen drugih sankcij za mladoletnike pa tudi vpli-
vati na mladoletne storilce prekrškov, da ne bi ponavljali prekrškov, 
kot tudi na druge mladoletnike, da ne bi delali prekrškov.

Vrste vzgojnih ukrepov

33. člen
(1) Mladoletnemu storilcu prekrška se lahko izrečejo na-

slednji vzgojni ukrepi:
– ukor;
– navodila in prepovedi;
– nadzorstvo.
(2) Mladoletnemu storilcu se sme izreči samo eden od 

ukrepov iz prejšnjega odstavka.

Izbira vzgojnega ukrepa

34. člen
Pri izbiri vzgojnega ukrepa je treba upoštevati mladole-

tnikovo starost, njegovo duševno razvitost, psihične lastnosti, 

njegova nagnjena, nagibe, iz katerih je storil prekršek, doteda-
njo vzgojo, okolje in razmere, v katerih je živel, težo prekrška, 
ali mu je bil že prej izrečen vzgojni ukrep ali globa in vse druge 
okoliščine, ki vplivajo na to, da bo najbolj dosežen namen 
vzgojnega ukrepa.

Ukor

35. člen
(1) Ukor se izreče mladoletniku, kateremu ni potrebno 

izreči drugega vzgojnega ukrepa, zlasti pa, če je storil prekršek 
zaradi nepremišljenosti ali lahkomiselnosti.

(2) Ob izreku ukora se mladoletniku prikaže škodljivost 
njegovega ravnanja in se ga opozori, da v bodoče ne sme 
delati prekrškov.

Navodila in prepovedi

36. člen
(1) Sodišče izreče mladoletniku eno ali več navodil ali 

prepovedi, če je treba s primernimi ukrepi vplivati nanj in na 
njegovo vedenje.

(2) Sodišče lahko izreče mladoletniku naslednja navodila 
in prepovedi:

1. redno obiskovati šolo;
2. opraviti delo v korist humanitarnih organizacij ali samo-

upravne lokalne skupnosti;
3. opraviti preizkus znanja prometnih predpisov;
4. prepoved vožnje motornega vozila pod pogoji, pod 

katerimi je mogoče to sankcijo izreči polnoletnim;
5. obvezno obiskovanje vzgojne, poklicne, psihološke ali 

druge posvetovalnice.
(3) Pri izbiri in izrekanju navodil in prepovedi sodišče 

praviloma upošteva mladoletnikovo pripravljenost za sodelo-
vanje.

(4) Navodila in prepovedi smejo trajati najdlje šest me-
secev.

(5) Sodišče lahko navodila in prepovedi med izvrševa-
njem spremeni ali odpravi, če bo s tem bolje dosežen namen 
vzgojnih ukrepov.

(6) V okviru navodila iz 2. točke drugega odstavka tega 
člena sme sodišče določiti mladoletniku opravljanje del do naj-
več štiridesetih ur v obdobju treh mesecev, in sicer tako, da ni 
moteno mladoletnikovo šolanje ali njegova zaposlitev.

(7) Navodila iz 1., 2. in 5. točke drugega odstavka tega 
člena pripravijo in njihovo izvajanje vodijo pooblaščeni organi 
socialnega varstva, pri njihovem izvrševanju pa sodeluje sodnik 
tako, da najmanj enkrat mesečno pri pooblaščenem organu 
socialnega skrbstva preveri izvajanje navodil ter na podlagi 
mesečnih poročil o izvrševanju izrečenega vzgojnega ukrepa 
odloči, ali se izvajanje vzgojnega ukrepa ustavi ali spremeni.

(8) Spoštovanje navodil in prepovedi iz 3. točke in prepo-
vedi iz 4. točke drugega odstavka tega člena nadzoruje policija. 
Če policija ugotovi, da mladoletnik prepovedi ne izpolnjuje, o 
tem obvesti sodišče.

(9) Pri izvrševanju navodil iz drugega odstavka tega člena 
se ne sme prizadeti mladoletnikovo osebno dostojanstvo.

(10) Če mladoletnik navodil ali prepovedi ne izpolnjuje, 
jih lahko sodišče nadomesti z izrekom vzgojnega ukrepa nad-
zorstva. Sodišče na to mladoletnika opozori, ko izreče navodila 
ali prepoved.

Nadzorstvo

37. člen
(1) Če mladoletnik potrebuje strokovno pomoč in nadzor-

stvo in je potrebno trajneje vplivati na njegovo vzgojo, prevzgo-
jo in pravilen razvoj, mu sodišče izreče nadzorstvo staršev, po-
svojiteljev, rejnika ali skrbnika, ali organa socialnega varstva.

(2) Nadzorstvo staršev se izreče, če imajo starši, posvoji-
telji, rejnik ali skrbnik možnost izvrševati tako nadzorstvo.
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(3) Če starši, posvojitelji, rejnik ali skrbnik nimajo take 
možnosti, se mladoletniku izreče nadzorstvo organa socialnega 
varstva.

(4) Nadzorstvo po določbi drugega ali tretjega odstavka 
tega člena sme trajati najdlje eno leto; po šestih mesecih izvr-
ševanja tega ukrepa pa lahko sodišče po uradni dolžnosti ali 
na predlog pooblaščenega organa socialnega varstva ustavi 
njegovo izvrševanje, če ugotovi, da je namen takega ukrepa 
že dosežen.

(5) Med izvrševanjem tega ukrepa ostane mladoletnik pri 
svojih starših, posvojiteljih, rejniku ali skrbniku.

Ustavitev izvrševanja vzgojnih ukrepov

38. člen
Če je preteklo od pravnomočnosti odločbe, s katero so 

bila izrečena navodila ali prepovedi ali ukrep nadzorstva, več 
kakor šest mesecev, pa se ukrep ni začel izvrševati, odloči 
sodišče, ali naj se izrečeni ukrep izvrši.

Globa

39. člen
(1) Starejšemu mladoletniku se izjemoma lahko izreče 

globa tedaj, če je v času storitve prekrška glede na svojo du-
ševno razvitost mogel razumeti pomen prekrška, če so podani 
drugi pogoji za odgovornost za prekršek po določbah tega 
zakona, in če jo je po svojih premoženjskih razmerah zmožen 
plačati.

(2) Starejšemu mladoletniku sme sodišče izreči globo le 
zaradi hujših posledic prekrška ali večje stopnje odgovornosti 
za prekršek, če ne bi bilo upravičeno uporabiti vzgojni ukrep.

(3) Če starejši mladoletnik ne plača izrečene globe, se mu 
ne izreče uklonilni zapor.

Izrekanje vzgojnih ukrepov polnoletnim storilcem za prekrške, 
ki so jih storili kot mladoletniki

40. člen
(1) Vzgojni ukrep, razen ukrep nadzorstva, se lahko izreče 

tudi polnoletnemu za prekršek, ki ga je storil kot mladoletnik, če 
bi bilo to glede na naravo prekrška, glede na njegove osebne 
lastnosti in druge okoliščine smotrno.

(2) Ob pogojih iz prejšnjega člena se sme izreči tudi globa 
in stranske sankcije.

(3) Če mladoletnik med postopkom postane polnoleten, 
se postopek o prekršku ustavi, če ne bi bilo smotrno izreči 
vzgojnega ukrepa in niso izpolnjeni pogoji za izrek sankcij iz 
prejšnjega odstavka.

Izrek sankcije za prekrške v steku

41. člen
Če je storil mladoletnik več prekrškov v steku, presodi 

sodišče enotno vse prekrške in enotno izreče sankcijo.

Šesto poglavje	
ZASTARANJE

Zastaranje pregona

42. člen
(1) Postopek o prekršku ni dopusten, če pretečeta dve leti 

od dneva, ko je bil prekršek storjen.
(2) Zastaranje ne teče v času, ko se po zakonu postopek 

o prekršku ne sme začeti ali nadaljevati.
(3) Zastaranje pretrga vsako dejanje organa, pristojnega 

za postopek, ki meri na pregon storilca prekrška. Po vsakem 
pretrganju začne teči zastaranje znova, vendar pa postopek o 
prekršku v nobenem primeru ni več mogoč, ko poteče dvakrat 

toliko časa, kolikor ga zahteva zakon za zastaranje postopka 
o prekršku.

(4) Zastaranje se pretrga tudi, če stori storilec v času, ko 
teče zastaralni rok, enako hud ali hujši istovrstni prekršek.

Daljši rok za zastaranje

43. člen
Z zakonom, ki določa prekršek, se lahko predpiše za pre-

krške iz petega odstavka 17. člena tega zakona tudi daljši rok 
za zastaranje postopka o prekršku, kakor je predpisan s tem 
zakonom, vendar ne daljši od treh let.

Zastaranje izvršitve sankcije

44. člen
(1) Izrečene sankcije za prekršek se ne smejo začeti izvr-

ševati, če pretečeta dve leti od dneva, ko je odločba, s katero 
je bila sankcija izrečena, postala pravnomočna.

(2) Zastaranje ne teče v času, ko se po zakonu sankcije 
ne morejo izvrševati.

(3) Zastaranje pretrga vsako dejanje sodišča ali orga-
na, pristojnega za izvršitev, ki meri na izvršitev sankcije. Po 
vsakem pretrganju začne teči zastaranje znova, vendar pa 
se sankcije ne smejo začeti izvrševati po preteku štirih let od 
dneva, ko je odločba, s katero je bila sankcija izrečena, postala 
pravnomočna.

DRUGI DEL	
POSTOPEK O PREKRŠKIH

Sedmo poglavje	
SPLOŠNE DOLOČBE

Organi za odločanje o prekrških

45. člen
(1) O prekrških odločajo prekrškovni organi in sodišča.
(2) Prekrškovni organi so upravni in drugi državni organi 

in nosilci javnih pooblastil, ki izvajajo nadzorstvo nad izvrše-
vanjem zakonov in uredb, s katerimi so določeni prekrški, in 
organi samoupravnih lokalnih skupnosti, ki so s posebnimi 
predpisi pooblaščeni za odločanje o prekrških.

(3) Sodišča so sodišča za prekrške prve in druge sto-
pnje.

(4) Vsi državni organi in nosilci javnih pooblastil morajo 
sodišču in prekrškovnim organom v postopku o prekršku da-
jati potrebno pomoč in podatke brezplačno, upravljalci zbirk 
osebnih podatkov pa brezplačno posredovati osebne podatke, 
ki so potrebni za ugotovitev dejstev v zvezi s postopkom in za 
izvršitev sankcij.

(5) Za mednarodno sodelovanje organov v postopku o 
prekrških se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja 
mednarodno sodelovanje v kazenskih zadevah.

Odločba

46. člen
(1) O storitvi prekrška in o sankciji odločita prekrškovni 

organ oziroma sodišče z odločbo, zoper katero so dopustna 
pravna sredstva, ki jih določa ta zakon.

(2) Pomote v pisavi ali v številkah ali druge očitne pomote 
v odločbi lahko s sklepom popravi vsak čas po uradni dolžnosti 
ali na predlog udeležencev postopka prekrškovni organ ali 
sodišče, ki je odločbo izdalo.

(3) Popravke, ki so bili napravljeni potem, ko je bila od-
ločba udeležencem že poslana, je treba sporočiti udeležencem 
v pisni obliki.
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Stroški postopka

47. člen
Stroški postopka so izdatki, ki nastanejo v postopku za 

prekršek ali zaradi njega, in izdatki, nastali v zvezi z zavaro-
vanjem potrebnih dokazov in hrambo zaseženih in odvzetih 
predmetov pred uvedbo postopka.

Opredelitve pojmov

48. člen
Posamezni izrazi, ki so uporabljeni v tem zakonu, imajo 

naslednji pomen:
– »Kršitelj«, ki označuje kršiteljico in kršitelja, je tisti, zo-

per katerega je začet postopek o prekršku pred prekrškovnim 
organom;

– »Obdolženec«, ki označuje obdolženko in obdolžen-
ca, je tisti, proti kateremu je pred sodiščem vložen obdolžilni 
predlog;

– »Storilec«, ki označuje storilko in storilca, je splošni 
izraz za kršitelja, obdolženca in osebo, ki ji je bila izrečena 
sankcija za prekršek;

– »Oškodovanec«, ki označuje oškodovanko in oškodo-
vanca, je tisti, čigar premoženjska ali osebna pravica je bila s 
prekrškom prekršena ali ogrožena.

Uporaba določb o postopku za posameznika,	
ki samostojno opravlja dejavnost

48.a člen
Za posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, se 

glede postopka o prekršku uporabljajo določbe tega zakona o 
samostojnem podjetniku posamezniku.

Osmo poglavje	
POSTOPEK ZA PREKRŠKE PREKRŠKOVNEGA ORGANA 

(HITRI POSTOPEK)

Pristojnost in pooblastilo za postopek

49. člen
(1) Za določitev pristojnosti prekrškovnih organov in spore 

o pristojnosti med prekrškovnimi organi se uporabljajo določbe 
zakona, ki ureja splošni upravni postopek.

(2) Postopek pred prekrškovnim organom vodi in v njem 
odloča z zakonom ali podzakonskim aktom pooblaščena ura-
dna oseba tega organa.

(3) Pooblaščena uradna oseba iz prejšnjega odstavka 
mora imeti za vodenje postopka in izdajo plačilnega naloga 
najmanj peto stopnjo izobrazbe, za izdajo odločbe o prekršku 
pa najmanj sedmo stopnjo izobrazbe. Imeti mora tudi opravljen 
preizkus znanja, ki zajema izvrševanje pooblastil po tem za-
konu in poznavanje predpisov, katerih izvrševanje nadzoruje. 
Vlada Republike Slovenije predpiše vrsto izobrazbe in program 
strokovnega usposabljanja in preverjanja znanja za vodenje in 
odločanje v prekrškovnem postopku. Za poznavanje predpisov, 
katerih izvrševanje nadzoruje, se uradni osebi prizna opravljen 
preizkus znanja, določen v teh predpisih.

Začetek postopka o prekršku

50. člen
(1) Postopek o prekršku se začne po uradni dolžnosti, ko 

opravi prekrškovni organ v okviru svoje pristojnosti v ta namen 
kakršnokoli dejanje, ali z vložitvijo pisnega predloga oškodo-
vanca, državnega tožilca ali državnega organa, nosilca javnih 
pooblastil ali samoupravne lokalne skupnosti (predlagatelji).

(2) Predlog mora vsebovati podatke o kršitelju prekrška 
(osebno ime, enotno matično številko občana (v nadaljnjem 
besedilu: EMŠO), če je fizična oseba tujec, pa njene rojstne 

podatke, državljanstvo, stalno oziroma začasno prebivališče, 
za odgovorno osebo tudi zaposlitev, za pravno osebo pa ime in 
sedež ter matično številko, če teh ni, pa podatke, ki jih je lahko 
pridobil), opis prekrška in navedbo dejstev oziroma dokazov, ki 
kažejo na sum storitve prekrška.

(3) Predlog se vloži pri pristojnem prekrškovnem organu. 
Če je predlog vložen pri drugem organu, ga ta takoj odstopi 
pristojnemu prekrškovnemu organu in o tem obvesti predla-
gatelja.

Odločitev prekrškovnega organa

51. člen
(1) Prekrškovni organ po ugotovitvi pogojev za začetek 

postopka po uradni dolžnosti oziroma po prejemu predloga 
iz prejšnjega člena zbere dodatna obvestila in dokaze o pre-
kršku.

(2) Če prekrškovni organ ugotovi, da so podani zakonski 
pogoji za izvedbo postopka o prekršku, ga mora izvesti in sam 
izdati odločbo o prekršku (hitri postopek).

(3) Če hitri postopek ni dovoljen, mora prekrškovni organ 
vložiti pri pristojnem sodišču obdolžilni predlog (redni sodni 
postopek).

(4) Prekrškovni organ odloči, da ne bo izdal odločbe o 
prekršku oziroma vložil obdolžilnega predloga:

– če iz zbranih dejstev in dokazov izhaja, da dejanje ni 
prekršek;

– če je pregon zastaral, ali so podani drugi razlogi, ki 
izključujejo pregon;

– če gre za prekršek neznatnega pomena, posebne oko-
liščine, nizka stopnja odgovornosti ali storilčeve osebne okoli-
ščine pa kažejo, da postopek ne bi bil smotrn.

(5) Odločitev iz prejšnjega odstavka in razlogi se zazna-
mujejo v spisu. O odločitvi, da ne bo izdal odločbe oziroma vlo-
žil obdolžilnega predloga in o razlogih mora prekrškovni organ 
v 30 dneh od odločitve pisno obvestiti predlagatelja.

Hitri postopek

52. člen
(1) O prekrških se odloča po hitrem postopku, razen v 

primerih, ko ta zakon določa drugače.
(2) Hitri postopek ni dovoljen:
– če je z dejanjem nastala telesna poškodba drugi osebi;
– če predlagatelj rednega sodnega postopka glede na 

naravo kršitve oceni, da so podani pogoji za izrek stranske 
sankcije po tem zakonu;

– če je predpisana stranska sankcija prepovedi vožnje 
motornega vozila;

– če je potrebno odločiti o premoženjsko pravnem zah-
tevku;

– proti mladoletnim storilcem prekrškov;
– za prekrške s področja obrambnih dolžnosti;
– za prekrške zoper varnost javnega prometa, za katere 

je predpisana stranska sankcija kazenskih točk v številu, za-
radi katerega se po tem zakonu izreče prenehanje veljavnosti 
vozniškega dovoljenja.

(3) V hitrem postopku se storilcu izreče globa v znesku, 
v katerem je predpisana, če je predpisana v razponu, pa se 
izreče najnižja predpisana mera globe, če z zakonom ni dolo-
čeno drugače.

Opozorilo

53. člen
(1) Pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa lah-

ko namesto izreka sankcije, kršitelja opozori, če je storjeni prekr-
šek neznatnega pomena in če pooblaščena uradna oseba oceni, 
da je glede na pomen dejanja opozorilo zadosten ukrep.

(2) Pooblaščena uradna oseba iz prejšnjega odstavka 
kršitelju hkrati z opozorilom predstavi storjeni prekršek.
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(3) Prekrškovni organ lahko vodi evidenco izrečenih opo-
zoril, vendar pri tem ne sme obdelovati osebnih podatkov.

54. člen
(črtan)

Postopek pred prekrškovnim organom

55. člen
(1) Prekrškovni organ po uradni dolžnosti brez odlašanja, 

hitro in enostavno ugotovi tista dejstva in zbere tiste dokaze, ki 
so potrebni za odločitev o prekršku.

(2) Prekrškovni organ pred izdajo odločbe o prekršku 
kršitelja, ki se ob ugotovitvi ali obravnavanju prekrška ni mogel 
izjaviti o prekršku in ni mogel biti poučen o pravicah iz tega 
odstavka, pisno obvesti o prekršku in pouči, da se lahko pisno 
izjavi o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška v roku petih dni 
od prejema obvestila ter da mora navesti vsa dejstva in do-
kaze v svojo korist, ker jih sicer v postopku ne bo več mogel 
uveljavljati.

Pisna odločba

56. člen
(1) Pisna odločba o prekršku mora imeti uvod, izrek, 

obrazložitev.
(2) Uvod odločbe o prekršku obsega naziv prekrškovnega 

organa, ki jo je izdal, osebno ime uradne osebe, ki je izdala 
odločbo o prekršku, osebno ime kršitelja in morebitnega zago-
vornika, firmo oziroma ime in sedež odgovorne pravne osebe 
ter označbo prekrška, ki je predmet postopka.

(3) Izrek odločbe o prekršku mora obsegati: osebne po-
datke kršitelja (osebno ime, EMŠO, če je fizična oseba tujec, 
pa njene rojstne podatke, državljanstvo, stalno oziroma za-
časno prebivališče, za odgovorno osebo tudi zaposlitev, za 
pravno osebo pa ime in sedež ter matično številko, če teh ni, 
pa podatke o kršitelju, ki so bili navedeni oziroma ugotovljeni 
v postopku), kratek opis dejanja, s katerim je storjen prekršek 
(kraj in čas storitve, način storitve, ter odločilne okoliščine) in 
izrek, da je kršitelj storil prekršek, pravno opredelitev prekrška 
z navedbo predpisa, ki določa prekršek s številčno označbo 
njegovega člena ter znesek globe in rok, v katerem jo je tre-
ba plačati, morebitne izrečene stranske sankcije, odločitev 
o odvzemu premoženjske koristi, o premoženjsko pravnem 
zahtevku ter o plačilu stroškov postopka.

(4) V obrazložitvi odločbe o prekršku je treba kratko na-
vesti izjavo kršitelja o dejanju ter dejstva in dokaze, na katere 
je prekrškovni organ oprl odločitev.

(5) Odločba o prekršku mora imeti opozorilo o uklonilnem 
zaporu, oziroma da se bo neplačana globa prisilno izterjala, o 
možnosti nadomestitve uklonilnega zapora oziroma plačila z 
opravo določenih nalog, pouk o pravici do pravnega sredstva, 
roku in načinu vložitve, navedbo prekrškovnega organa pri 
katerem se pravno sredstvo vloži, ter številko, datum, podpis 
pooblaščene uradne osebe in uradni pečat prekrškovnega 
organa, ki jo je izdal.

(6) Pouk o pravici do pravnega sredstva mora vsebovati 
opozorilo o pravici predlagati zadržanje izvršitve in opozorilo, 
da lahko sodišče na podlagi vložene zahteve za sodno varstvo 
v rednem sodnem postopku ugotovi dejansko stanje drugače, 
kakor prekrškovni organ in da v tem primeru glede pravne 
opredelitve prekrška in glede izrečene sankcije ni vezano na 
odločitev prekrškovnega organa (tretji odstavek 65. člena).

(7) Pisna odločba o prekršku se vroči kršitelju in drugim 
osebam, ki imajo pravico do zahteve za sodno varstvo.

Polovično plačilo izrečene globe

56.a člen
Kršitelj, ki ne vloži zahteve za sodno varstvo zoper od-

ločbo o prekršku v roku iz 60. člena tega zakona, plača samo 

polovico izrečene globe, če jo plača v osmih dneh po pravno-
močnosti odločbe. Pouk o tej pravici je del pouka o pravici do 
pravnega sredstva na odločbi.

Plačilni nalog

57. člen
(1) Plačilni nalog se izda in vroči kršitelju takoj na kraju 

prekrška, če pooblaščena uradna oseba prekrškovnega orga-
na prekršek osebno zazna ali ga ugotovi z uporabo ustreznih 
tehničnih sredstev ali naprav.

(2) Plačilni nalog, ki velja kot pisna odločba o prekršku, 
vsebuje: osebno ime in naslov, EMŠO, če je fizična oseba 
tujec, pa njene rojstne podatke, državljanstvo, stalno oziroma 
začasno prebivališče, za odgovorno osebo tudi zaposlitev, 
za pravno osebo pa ime in sedež ter matično številko, kraj in 
čas storitve prekrška, pravno opredelitev prekrška, znesek 
globe, za prekrške zoper varnost javnega prometa tudi število 
kazenskih točk, številko računa za plačilo in pouk o pravici do 
pravnega sredstva, lahko pa tudi druge podatke v skladu s 
predpisi. Plačilni nalog, izdan za prekrške zoper varnost jav-
nega prometa, vsebuje tudi navedbo vrste voznika, kategorijo 
vozila, s katerim je bil storjen prekršek, številko vozniškega 
dovoljenja, navedbo organa, ki je izdal vozniško dovoljenje, 
ter datum izdaje vozniškega dovoljenja. Plačilni nalog vsebuje 
pouk o pravici do zahteve za sodno varstvo v osmih dneh in 
načinu njene vložitve.

(3) Kršitelj lahko v osmih dneh od prejema plačilnega 
naloga vloži zahtevo za sodno varstvo.

(4) Kršitelj, ki ne vloži zahteve za sodno varstvo v roku iz 
prejšnjega odstavka, lahko v osmih dneh po pravnomočnosti 
plačilnega naloga plača polovico izrečene globe, sicer se iz-
rečena globa prisilno izterja v celoti. Pouk o tej pravici je del 
pouka o pravici do pravnega sredstva na plačilnem nalogu.

(5) Če kršitelju plačilnega naloga ni mogoče vročiti takoj 
na kraju prekrška, se mu plačilni nalog vroči po določbah 
zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Če okoliščine to 
omogočajo, se kršitelju na kraju prekrška pusti tudi obvestilo o 
prekršku, ki vsebuje kraj in čas storitve ter pravno opredelitev 
prekrška.

(6) Zahteva za sodno varstvo se vloži pisno pri prekrškov-
nem organu, katerega pooblaščena oseba je izdala plačilni 
nalog. Prekrškovni organ preizkusi zahtevo za sodno varstvo 
in odloči v skladu s 63. členom tega zakona. Če prekrškovni or-
gan plačilnega naloga ne odpravi ali nadomesti z novim, pošlje 
pravočasno in dovoljeno zahtevo za sodno varstvo s plačilnim 
nalogom in opisom dejanskega stanja pristojnemu sodišču.

(7) V postopku, ki se konča z izdajo plačilnega naloga, se 
ne plačajo stroški postopka.

(8) Če kršitelj ne plača globe v predpisanem roku in v 
znesku, določenem v plačilnem nalogu, in ne vloži zahteve 
za sodno varstvo, se pošlje plačilni nalog v izvršitev organu, 
ki je pristojen za izterjavo davkov, da globo prisilno izterja, 
brez predhodnega pisnega opomina. Enako ravna prekrškovni 
organ, če kršitelj ne plača globe in stroškov po pravnomočno-
sti sklepa oziroma sodbe o zavrženju ali zavrnitvi zahteve za 
sodno varstvo zoper plačilni nalog.

(9) Kršitelj, ki bi se lahko z odhodom zaradi prebivanja v 
tujini izognil plačilu globe, mora plačati globo takoj na kraju pre-
krška. O plačani globi se izda potrdilo. Če kršitelj globe ne plača, 
pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa izvede vse 
potrebne ukrepe za zavarovanje izvršitve po tem zakonu.

Posebni primeri plačilnega naloga

57.a člen
(1) Za kršitve zakonov o varstvu javnega reda in miru, 

o varnosti cestnega prometa, o tujcih ali o nadzoru državne 
meje ter predpisov o javnih zbiranjih se izda in vroči kršitelju 
plačilni nalog takoj na kraju prekrška tudi, če niso podani pogoji 
za izdajo plačilnega naloga iz prvega odstavka 57. člena tega 
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zakona, ampak pooblaščena uradna oseba prekrškovnega 
organa prekršek ugotovi na podlagi zbranih obvestil in dokazov. 
Za plačilni nalog iz tega člena se uporabljajo določbe 57. člena 
tega zakona, kolikor v tem členu ni določeno drugače.

(2) Plačilni nalog iz prejšnjega odstavka vsebuje tudi 
opis dejanskega stanja, v katerem se navede kratek opis 
dejanja kršitelja, povzetek izjave kršitelja in prič ter ugotovitve 
pooblaščene uradne osebe prekrškovnega organa, ki je vodila 
postopek o prekršku.

(3) Opis dejanskega stanja podpišejo kršitelj in priče, 
katerih izjave so navedene, ter pooblaščena uradna oseba 
prekrškovnega organa, ki je vodila postopek o prekršku. Če 
kdo noče podpisati opisa dejanskega stanja ali pred dokonča-
njem postopka odide s kraja prekrška ali če iz drugih razlogov 
ni mogoče zagotoviti podpisa kršitelja ali priče, se to v opisu 
navede skupaj z razlogi.

(4) V postopku, ki se konča z izdajo plačilnega naloga iz 
prvega odstavka tega člena, se plačajo stroški postopka, do-
ločeni v 47. in 143. členu tega zakona, razen potnih stroškov 
uradnih oseb in povprečnine.

(5) Zoper plačilni nalog iz prvega odstavka tega člena ni 
dovoljena zahteva za sodno varstvo, kršitelj pa ima pravico do 
ugovora v osmih dneh od vročitve plačilnega naloga. O ugo-
voru odloči prekrškovni organ z odločbo o prekršku, pri čemer 
ugovor šteje kot izjava v hitrem postopku o prekršku. Plačilni 
nalog vsebuje tudi pouk o dolžnosti plačila globe po določbah 
57. člena tega zakona oziroma o pravici do ugovora in načinu 
njegove vložitve, ter da mora kršitelj v ugovoru navesti vsa 
dejstva in dokaze v svojo korist, ker jih sicer v postopku ne bo 
več mogel uveljavljati.

Ugovor zoper plačilni nalog

57.b člen
Zoper plačilni nalog iz 57. člena tega zakona, ki se izda 

za kršitve predpisov o ustavljanju in parkiranju vozil v cestnem 
prometu, ni dovoljena zahteva za sodno varstvo, kršitelj pa ima 
pravico do ugovora v osmih dneh od vročitve plačilnega naloga. 
O ugovoru odloči prekrškovni organ z odločbo o prekršku, pri 
čemer ugovor šteje kot izjava v hitrem postopku o prekršku. 
Pouk o pravici do ugovora in načinu njegove vložitve, ter o tem, 
da mora kršitelj v ugovoru navesti vsa dejstva in dokaze v svojo 
korist, ker jih sicer v postopku ne bo več mogel uveljavljati, je 
del pravnega pouka na plačilnem nalogu.

Smiselna uporaba zakona

58. člen
(1) Če v tem ali drugem zakonu ni drugače določeno, 

se v hitrem postopku glede pristojnosti, zastopanja, jezika 
v postopku, vlog, vabil, zapisnikov, odločb, pregledovanja in 
prepisovanja spisov, rokov in narokov, vročanja in izločitve 
uradnih oseb smiselno uporabljajo določila zakona o splošnem 
upravnem postopku.

(2) Za osebno in hišno preiskavo, zaseg in odvzem pred-
metov, privedbo, pridržanje in varščino, zastopanje tuje pravne 
osebe, pravice oškodovanca v postopku, združitve in izločitve 
postopka, stroške postopka se smiselno uporabljajo določbe 
tega zakona o rednem sodnem postopku, kolikor ni s tem za-
konom drugače določeno.

(3) Hišno preiskavo sme odrediti le sodišče.

Deveto poglavje	
ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO

Pravica do zahteve za sodno varstvo

59. člen
(1) Zoper odločbo o prekršku, ki jo je na prvi stopnji izdal 

prekrškovni organ po hitrem postopku, se lahko vloži zahteva 

za sodno varstvo. Zahtevo lahko vloži oseba, ki ji je bila izre-
čena sankcija, njen zakoniti zastopnik oziroma zagovornik ter 
lastnik odvzetih predmetov.

(2) Zahteva za sodno varstvo iz prejšnjega odstavka za-
drži izvršitev odločbe o prekršku.

(3) Kolikor v tem poglavju ni drugače določeno, se v 
postopku z zahtevo za sodno varstvo smiselno uporabljajo 
določbe pritožbenega postopka v rednem sodnem postopku.

(4) V postopku z zahtevo za sodno varstvo ni mogoče 
izdati sodbe brez obrazložitve.

Rok za vložitev zahteve za sodno varstvo in pristojnost

60. člen
(1) Zahteva za sodno varstvo se lahko vloži v osmih dneh 

od vročitve odločbe o prekršku, pisno pri pristojnem prekrškov-
nem organu.

(2)  Za odločanje o zahtevi za sodno varstvo je krajevno 
pristojno sodišče prve stopnje, ki je pristojno za odločanje o 
prekršku po določbah rednega sodnega postopka.

(3) Sodišče obravnava zahteve za sodno varstvo pred-
nostno.

Vsebina zahteve za sodno varstvo in njen umik

61. člen
(1) Zahteva za sodno varstvo mora vsebovati podatke 

in navedbe, ki so s tem zakonom določeni za pritožbo zoper 
odločbo o prekršku (153. člen tega zakona).

(2) Vlagatelj lahko zahtevo za sodno varstvo umakne do 
izdaje sodbe o prekršku. Umika zahteve ni mogoče preklicati.

(3) Šteje se, da je oseba, ki ji je bila izrečena globa, zah-
tevo za sodno varstvo umaknila, če ni prišla na zaslišanje na 
sodišče, na katero je bila pravilno povabljena, izostanka pa ni 
opravičila.

Razlogi za vložitev zahteve za sodno varstvo

62. člen
Odločbo prekrškovnega organa je mogoče izpodbijati z 

zahtevo za sodno varstvo:
– če je bila z odločbo prekršena materialna določba tega 

zakona ali predpis, ki določa prekršek;
– če je bila storjena kršitev določb postopka, ker ni odločil 

pristojni organ, ker storilcu ni bila dana možnost, da se izjavi o 
prekršku, ker je pri odločanju ali vodenju postopka sodelovala 
oseba, ki bi po zakonu morala biti izločena ali je bila izločena, 
ker so bile kršene določbe o uporabi jezika v postopku, ker 
izrek odločbe ni razumljiv ali je sam s seboj v nasprotju ali ker 
odločba nima vseh predpisanih sestavin;

– zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega sta-
nja, pri čemer se smejo v zahtevi navajati nova dejstva in pre-
dlagati novi dokazi le, če vlagatelj zahteve izkaže za verjetno, 
da jih brez svoje krivde ni mogel uveljaviti v hitrem postopku;

– zaradi izrečenih sankcij, odvzema premoženjske kori-
sti in stroškov postopka in odločitve o premoženjskopravnem 
zahtevku.

Odločanje prekrškovnega organa

63. člen
(1) Zahteva za sodno varstvo ni dovoljena, če jo je vložila 

oseba, ki je po tem zakonu nima pravice vložiti, ali če se ugo-
tovi, da je zahteva umaknjena ali da je bila po umiku ponovno 
vložena, ali če zahteva po zakonu ni dovoljena.

(2) Nedovoljeno ali prepozno zahtevo za sodno varstvo 
prekrškovni organ zavrže s sklepom.

(3) Zoper sklep o zavrženju je dovoljena zahteva za sodno 
varstvo, za katero se ne uporablja določba prejšnjega odstavka.

(4) Prekrškovni organ po prejemu zahteve po potrebi 
glede na navedbe v zahtevi dopolni dokazni postopek.
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(5) Če prekrškovni organ ugotovi, da je zahteva pravočasna 
in utemeljena, odločbo o prekršku odpravi in ustavi postopek ali jo 
nadomesti z novo odločbo in o tem obvesti storilca in osebo, ki je 
vložila zahtevo za sodno varstvo oziroma vroči novo odločbo.

(6) Zoper novo odločbo iz prejšnjega odstavka je dovolje-
na nova zahteva za sodno varstvo, o kateri odloča sodišče.

(7) Če prekrškovni organ odločbe ne odpravi ali nadome-
sti, jo s spisom in morebitnimi dodatnimi dokazi posreduje v 
odločitev pristojnemu sodišču.

(8) V postopku z zahtevo za sodno varstvo prekrškovni 
organ postopa po določbah 58. člena tega zakona.

Preizkus pravočasnosti in dovoljenosti zahteve pri sodišču

64. člen
Prepozno ali nedovoljeno zahtevo za sodno varstvo sodi-

šče s sklepom zavrže, če tega ni storil prekrškovni organ.

Odločanje sodišča

65. člen
(1) Če sodišče spozna, da ni potrebno dopolnjevanje do-

kaznega postopka ter da niso podani razlogi iz 62. člena tega 
zakona, s sodbo zahtevo kot neutemeljeno zavrne.

(2) Če sodišče spozna, da so podane kršitve iz prve in 
druge alinee 62. člena tega zakona oziroma da je za pravilno in 
popolno ugotovitev dejanskega stanja potrebno dopolniti dokazni 
postopek, s sodbo odpravi odločbo o prekršku in samo odloči o 
prekršku po določbah, ki veljajo za redni sodni postopek o prekr-
šku, pri čemer se odločba o prekršku šteje za obdolžilni predlog, 
prekrškovni organ pa ima položaj predlagatelja postopka.

(3) Če je sodišče v rednem sodnem postopku na podlagi 
dopolnjenega dokaznega postopka dejansko stanje ugotovilo 
drugače, kakor prekrškovni organ, glede pravne opredelitve 
prekrška in glede izrečene sankcije ni vezano na odločitev 
prekrškovnega organa.

(4) Če sodišče spozna, da so bila odločilna dejstva v 
izpodbijani odločbi o prekršku pravilno ugotovljena, da pa je 
treba glede na ugotovljeno dejansko stanje ob pravilni uporabi 
zakona drugače odločiti glede sankcije, odvzema premoženj-
ske koristi in stroškov postopka, ugodi zahtevi in v tem delu 
spremeni odločbo o prekršku.

Pravica do pritožbe

66. člen
(1) Zoper sklep sodišča, s katerim je bila zahteva za so-

dno varstvo zavržena in zoper sodbo, s katero je bila na podla-
gi dopolnjenega dokaznega postopka odločba prekrškovnega 
organa spremenjena v škodo storilca, je dovoljena pritožba iz 
vseh razlogov, navedenih v 154. členu tega zakona.

(2) Zoper druge odločbe sodišča prve stopnje je pritožba 
dovoljena le, če je bila izrečena višja globa od najnižje predpisa-
ne za prekršek ali če je bil izrečen odvzem premoženjske koristi, 
ki presega 400 eurov. Vloži se lahko iz razlogov po 1., 2. in 4. 
točki 154. člena tega zakona, razen glede stroškov postopka.

(3) Pritožbo iz prejšnjih odstavkov lahko vložijo osebe iz 
prvega odstavka 59. člena tega zakona.

(4) Pritožbo se obravnava po določbah pritožbenega po-
stopka v rednem sodnem postopku.

Deseto poglavje	
REDNI SODNI POSTOPEK

1.	Temeljne določbe

Smiselna uporaba določb zakona o kazenskem postopku

67. člen
Kolikor s tem zakonom ni drugače določeno, se v rednem 

postopku smiselno uporabljajo določbe zakona o kazenskem 
postopku o:

– jeziku v postopku,
– vlogah in zapisnikih,
– vročanju pisanj,
– rokih,
– zaslišanju obdolženca,
– zasliševanju prič,
– izvedenstvu,
– hišni in osebni preiskavi,
– zasegu in odvzemu predmetov,
– glavni obravnavi v skrajšanem postopku pred okrajnim 

sodiščem,
– hrambi in upravljanju zaseženih predmetov in začasnem 

zavarovanju zahtevka za odvzem premoženjske koristi,
– prenosu krajevne pristojnosti.

Načelo materialne resnice

68. člen
(1) Sodišče mora po resnici in popolnoma ugotoviti vsa 

dejstva, pomembna za izdajo zakonite sodbe o prekršku, ra-
zen v primeru obdolženčevega priznanja. Enako skrbno mora 
preiskati okoliščine in ugotoviti tako dejstva, ki obdolženca 
obremenjujejo, kakor tudi dejstva, ki so mu v korist.

(2) Sodišče mora poskrbeti, da nevednost ali nepouče-
nost obdolženca in drugih udeležencev v postopku ni v škodo 
pravicam, ki jim gredo v postopku.

Zaslišanje obdolženca

69. člen
(1) Preden se izda sodba o prekršku, mora biti obdolže-

nec zaslišan o tistem, česar je obdolžen.
(2) Če pravilno povabljeni obdolženec ne pride k zasli-

šanju in izostanka ne opraviči, lahko sodišče izreče sodbo o 
prekršku tudi brez njegovega zaslišanja, kadar spozna, da 
zaslišanje ni potrebno za pravilno odločitev.

Postopek zoper pravno in odgovorno osebo

70. člen
(1) Zoper pravno osebo in odgovorno osebo se vodi pra-

viloma enoten postopek.
(2) Če zaradi pravnih ali dejanskih ovir ni mogoče voditi 

postopka zoper odgovorno osebo, se vodi postopek le zoper 
pravno osebo.

(3) Če je pravna oseba prenehala obstajati, se vodi po-
stopek le zoper odgovorno osebo.

(4) Določbe o postopku zoper pravno in odgovorno osebo 
smiselno veljajo tudi v postopku zoper samostojnega podjetni-
ka posameznika in odgovorno osebo.

Prosta presoja dokazov

71. člen
Sodišče pri presoji dokazov ni vezano na nobena poseb-

na formalna dokazna pravila in ne z njimi omejeno.

Prepoved zlorabe pravic

72. člen
Sodišče si mora prizadevati, da izvede postopek brez 

zavlačevanja in da onemogoči sleherno zlorabo pravic, ki gredo 
udeležencem v postopku.

Pridržanje obdolženca

73. člen
V postopku o prekršku se sme obdolženec pridržati, pre-

den se izda sodba ali sklep o prekršku, če tako določa ta 
zakon.
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Pritožba

74. člen
(1) Zoper sodbo o prekršku, izdano na prvi stopnji, oziro-

ma sklep, izdan na prvi stopnji, je dovoljena pritožba na višje 
sodišče, če ta zakon ne določa drugače.

(2) Zoper sodbo oziroma sklep višjega sodišča ni pri-
tožbe.

Pravna pomoč

75. člen
Če je treba posamezno dejanje opraviti izven območja 

sodišča, ki vodi postopek o prekršku, lahko ta zaupa njegovo 
izvršitev drugemu sodišču.

Predhodno vprašanje

76. člen
(1) Če je uporaba predpisov o prekršku odvisna od pred-

hodne odločitve o kakšnem pravnem vprašanju, ki je v pri-
stojnosti kakšnega drugega organa, lahko sodišče, ki odloča 
v zadevi o prekršku, samo odloči tudi o tem vprašanju po 
določbah, ki veljajo za dokazovanje v postopku o prekršku. 
Odločitev o takšnem pravnem vprašanju v postopku o prekršku 
ima učinek samo za zadevo o prekršku, o kateri se je odločalo 
v tem postopku.

(2) Sodišče ne more odločati o predhodnem vprašanju 
glede obstoja zakonske zveze ali ugotovitve očetovstva, ob-
stoja kaznivega dejanja ali glede kakšnega drugega pravnega 
vprašanja, če zakon tako določa.

(3) Glede obstoja kaznivega dejanja je sodišče vezano 
na pravnomočno sodbo sodišča, s katero je bil obdolženec 
spoznan za krivega kaznivega dejanja.

2. Krajevna pristojnost

Krajevna pristojnost sodišč

77. člen
(1) Za postopek je pristojno sodišče, na katerega območju 

je bil prekršek storjen.
(2) Za postopek o prekršku zoper tujo pravno osebo, ki 

ima podružnico v Republiki Sloveniji, je krajevno pristojno so-
dišče, na območju katerega je podružnica tuje pravne osebe; 
če tuja pravna oseba nima podružnice v Republiki Sloveniji, je 
za postopek o prekršku pristojno sodišče, na območju katerega 
je bil prekršek storjen.

(3) Če je bil prekršek storjen na domači ladji ali na doma-
čem letalu, je za postopek pristojno tisto sodišče, na območju 
katerega je domače pristanišče oziroma domače letališče, v 
katerem se je končalo potovanje storilca. Če je storilec član 
posadke, je za postopek pristojno tisto sodišče, na območju 
katerega je matično pristanišče ladje oziroma matično letališče 
letala.

(4) Če je bil prekršek storjen s tiskom, je pristojno sodišče, 
na katerega območju je bil spis natisnjen. Če ta kraj ni znan 
ali je bil spis natisnjen v tujini, je pristojno sodišče, na katerega 
območju se tiskani spis razširja.

(5) Če je po zakonu odgovoren pisec spisa, je pristojno 
tudi sodišče kraja, v katerem ima pisec stalno prebivališče, ali 
sodišče kraja, v katerem se je pripetil dogodek, na katerega 
se spis nanaša.

(6) Določbe četrtega in petega odstavka tega člena se 
smiselno uporabljajo tudi v primeru, če sta bila spis ali izjava 
objavljena po radiu ali televiziji, medmrežju in spletnih stra-
neh.

(7) Za prekršek, ki ga je storila vojaška oseba ali vojaški 
obveznik, ki služi vojaški rok, je ob pogojih iz petega odstavka 
110. člena tega zakona pristojno sodišče, na katerega območju 
je poveljstvo matične vojaške enote storilca.

(8) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena 
je v primerih iz 108. do 110. člena tega zakona za postopek 
pristojno tudi sodišče, po katerega odredbi ali na katerega 
območju je bil storilec prijet ali pridržan oziroma h kateremu 
je bil priveden.

Pristojnost po stalnem oziroma začasnem prebivališču

78. člen
Če se pristojnost ne da določiti po kraju, kjer je bil prekr-

šek, določen z zakonom ali z uredbo Vlade Republike Slovenije 
storjen, se določi po storilčevem stalnem oziroma začasnem 
prebivališču.

Če je pristojnih več sodišč

79. člen
Če sta po 77. in 78. členu tega zakona pristojni za posto-

pek o prekršku dve ali več sodišč, vodi postopek tisto sodišče, 
ki ga je prvo začelo, če se postopek še ni začel, pa sodišče, pri 
katerem je bil najprej predlagan začetek postopka.

Pristojnost za udeležence

80. člen
(1) Sodišče, ki je pristojno za storilca, je pristojno tudi za 

udeležence. Zoper vse se praviloma vodi enoten postopek. 
Če je to smotrno, sme pristojno sodišče ločiti postopek zoper 
posamezne udeležence.

(2) Če sta obdolžena pravna oseba in odgovorna oseba 
pravne osebe, je za oba storilca pristojno sodišče, ki je pristojno 
za pravno osebo.

Odstop zadeve

81. člen
Sodišče, ki je pristojno za storilca prekrška, določenega z 

zakonom ali z uredbo Vlade Republike Slovenije, lahko izjemo-
ma odstopi zadevo sodišču, na katerega območju storilec stal-
no ali začasno prebiva, če se bo tako lažje izvedel postopek.

Spor o pristojnosti

82. člen
(1) Sodišče mora po uradni dolžnosti paziti na krajevno 

pristojnost. Če spozna, da je za postopek pristojno kakšno drugo 
sodišče, mora zadevo brez odlašanja odstopiti temu sodišču.

(2) Če sodišče, kateremu je bila zadeva odstopljena po 
prejšnjem odstavku meni, da je pristojno tisto sodišče, ki mu je 
zadevo odstopilo, ali kakšno drugo sodišče, sproži postopek, 
da se odloči o sporu o pristojnosti.

Odločanje v sporu o pristojnosti

83. člen
(1) O sporu o pristojnosti med sodišči odloča skupno 

neposredno višje sodišče.
(2) Zoper sklep, s katerim je odločeno v sporu o pristoj-

nosti, ni pritožbe.
(3) Dokler se ne odloči v sporu o pristojnosti, mora vsak 

organ opravljati tista dejanja v postopku o prekršku, ki bi jih bilo 
nevarno odlašati.

3.	Izločitev

Razlogi za izločitev

84. člen
Sodnik ne sme opravljati sodniške dolžnosti:
1. če je s prekrškom oškodovan;
2. če je z obdolžencem, zastopnikom pravne osebe, nju-

nima zagovornikoma, predlagateljem, oškodovancem, njihovim 
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zakonitim zastopnikom ali pooblaščencem v zakonski zvezi, 
ali zunajzakonski skupnosti, ali je z njim v krvnem sorodstvu v 
ravni vrsti do kateregakoli kolena, v stranski vrsti do četrtega 
kolena, ali v svaštvu do drugega kolena;

3. če je z obdolžencem, zastopnikom pravne osebe, nju-
nima zagovornikoma, predlagateljem ali oškodovancem v raz-
merju skrbnika, oskrbovanca, posvojitelja, posvojenca, rejnika 
ali rejenca;

4. če je v isti zadevi o prekršku opravljal kakšno dejanje 
v zvezi z odkrivanjem prekrška ali sodeloval v postopku kot 
predlagatelj, zastopnik pravne osebe, zagovornik, zakoniti za-
stopnik ali pooblaščenec oškodovanca oziroma predlagatelja, 
ali če je bil zaslišan kot priča ali kot izvedenec;

5. če je v isti zadevi sodeloval pri izdaji odločbe na prvi 
stopnji;

6. če so podane druge okoliščine, ki vzbujajo dvom o 
njegovi nepristranskosti.

Ravnanje ob izločitvi

85. člen
(1) Brž ko sodnik zve za kakšen razlog svoje izločitve iz 	

1. do 5. točke prejšnjega člena, mora prenehati z vsakim delom 
v tej zadevi in to sporočiti predsedniku sodišča, ki odredi, da se 
zadeva po pravilih sodnega reda dodeli drugemu sodniku. Če 
gre za izločitev predsednika sodišča, v tej zadevi kot predse-
dnik odloča podpredsednik sodišča, če pa mora biti izločen tudi 
ta, si predsednik sodišča določi namestnika izmed sodnikov 
tega sodišča, če to ni mogoče, pa zahteva od predsednika 
višjega sodišča oziroma predsednika Vrhovnega sodišča Re-
publike Slovenije, naj mu določi namestnika.

(2) Če sodnik misli, da so podane kakšne druge okoli-
ščine, ki opravičujejo njegovo izločitev (6. točka prejšnjega 
člena), sporoči to predsedniku sodišča, ki odloči o izločitvi. Do 
odločitve o izločitvi sme opravljati samo tista dejanja, ki bi jih 
bilo nevarno odlašati.

Kdo lahko zahteva izločitev

86. člen
(1) Izločitev lahko zahtevajo tudi obdolženec ali zastopnik 

obdolžene pravne osebe ali predlagatelj postopka takoj, ko 
izvejo za razlog izločitve, pa vse do izdaje sodbe o prekršku.

(2) Izločitev sodnika višjega sodišča lahko zahtevajo ose-
be iz prejšnjega odstavka v pritožbi zoper sodbo oziroma sklep, 
če so za izločitveni razlog izvedele po vložitvi pritožbe pa naj-
kasneje do izdaje odločbe o pritožbi.

(3) Izločitev se lahko zahteva le glede poimensko do-
ločenega sodnika, ki postopa v zadevi, oziroma poimensko 
določenega sodnika višjega sodišča.

(4) V zahtevi za izločitev je treba navesti okoliščine, zaradi 
katerih naj bi bil podan kakšen zakonski razlog za izločitev. 
Razlogov, ki so že bili zavrnjeni na podlagi prejšnjih zahtev, ni 
dopustno znova uveljavljati.

Odločanje o izločitvi

87. člen
(1) O zahtevi za izločitev iz prejšnjega člena odloči pred-

sednik sodišča.
(2) O izločitvi vseh sodnikov sodišča prve stopnje, pred-

sednika sodišča prve stopnje in o izločitvi sodnika višjega 
sodišča odloča predsednik višjega sodišča, o izločitvi predse-
dnika višjega sodišča pa odloča predsednik Vrhovnega sodišča 
Republike Slovenije.

(3) Preden se izda sklep o izločitvi, je treba dobiti izjavo 
sodnika oziroma predsednika sodišča, po potrebi pa se opra-
vijo tudi druge poizvedbe.

(4) Zoper sklep, s katerim se ugodi zahtevi za izločitev, 
ni pritožbe. Sklep, s katerim se zahteva za izločitev zavrne, se 
lahko izpodbija samo v pritožbi zoper sodbo o prekršku.

Opravljanje dejanj

88. člen
Ko sodnik izve, da je zahtevana njegova izločitev, mora 

takoj prenehati z vsakim nadaljnjim delom v tisti zadevi; če 
gre za izločitev iz 6. točke 84. člena tega zakona, pa sme do 
odločitve o zahtevi opravljati samo tista dejanja, ki bi jih bilo 
nevarno odlašati.

Smiselna uporaba določb o izločitvi

89. člen
(1) Določbe o izločitvi sodnikov se uporabljajo smiselno 

tudi za zapisnikarje, tolmače, strokovnjake in za izvedence, če 
ni zanje določeno kaj drugega.

(2) O izločitvi zapisnikarjev, tolmačev, strokovnjakov in 
izvedencev odloča sodnik, ki vodi postopek o prekršku.

4. Obramba obdolženca

Pravice obdolženca

90. člen
(1) Obdolženec ima pravico, da se zagovarja, predlaga 

dokaze in daje druge predloge, da vloži pritožbo in uporablja 
druga pravna sredstva.

(2) Obdolženca je treba pred prvim zaslišanjem poučiti, 
da ima pravico vzeti si zagovornika in da je zagovornik lahko 
navzoč pri njegovem zaslišanju.

(3) Zagovornika smejo najeti obdolžencu tudi njegov za-
koniti zastopnik, zakonec oziroma oseba, s katero živi v zu-
najzakonski skupnosti, krvni sorodnik v ravni vrsti, posvojitelj, 
posvojenec, brat, sestra in rejnik.

(4) Za zagovornika se sme vzeti samo odvetnik, njega pa 
lahko nadomešča odvetniški kandidat.

(5) Zagovornik mora predložiti organu, pred katerim teče po-
stopek, pooblastilo. Obdolženec lahko da zagovorniku pooblastilo 
tudi ustno na zapisnik pri organu, pred katerim teče postopek.

Zastopanje pravne osebe

91. člen
(1) Pravno osebo zastopa v postopku njen zastopnik, ki je 

upravičen za vsa dejanja, za katera je upravičen obdolženec.
(2) Pravna oseba sme imeti samo enega zastopnika.
(3) Vsaka pravna oseba v postopku mora imeti svojega 

zastopnika.
(4) Sodnik mora vsakokrat ugotoviti identiteto zastopnika 

pravne osebe in njegovo upravičenost za zastopanje.

Zastopnik pravne osebe

92. člen
(1) Zastopnik pravne osebe je tisti, ki jo je po zakonu, 

po aktu pristojnega državnega organa ali po statutu, aktu o 
ustanovitvi ali drugem splošnem aktu pravne osebe, upravičen 
zastopati.

(2) Zastopnik tuje obdolžene pravne osebe je tisti, ki vodi 
njeno podružnico v Republiki Sloveniji, če ni za njenega zasto-
pnika določen kdo drug, oziroma tisti, ki je upravljal prevozno 
sredstvo, s katerim je bil storjen prekršek.

(3) Če pravno osebo ali podružnico tuje pravne osebe za-
stopa kolektivno več oseb, te izmed sebe določijo zastopnika. 
Če tega kljub pozivu sodnika ne storijo, ali v danem roku o tem 
pisno ne obvestijo sodnika, ga izmed njih določi sodnik.

(4) Zastopnik ali osebe, ki kolektivno zastopajo pravno 
osebo, lahko pooblastijo za zastopanje koga drugega. Poobla-
stilo mora biti dano pisno ali ustno na zapisnik pri sodniku.

(5) Če pravna oseba nima organa, ki bi bil pristojen do-
ločiti zastopnika, ali če v določenem roku ne obvesti sodišča, 
koga je določila za zastopnika, ga določi sodišče.
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Prepoved zastopanja pravne osebe

93. člen
(1) Zastopnik pravne osebe ne more biti, kdor je v isti 

stvari povabljen za pričo. V tem primeru pozove sodišče pravno 
osebo, da njen pristojni organ določi drugega zastopnika in v 
določenem roku o tem pisno obvesti sodnika.

(2) Zastopnik obdolžene pravne osebe tudi ne more biti 
odgovorna oseba, zoper katero se vodi postopek za isti pre-
kršek in ki navaja, da je ravnala po nalogu druge odgovorne 
osebe ali organa upravljanja.

(3) V primerih iz prvega in drugega odstavka tega čle-
na mora sodišče sporočiti to obdolženi pravni osebi oziroma 
podružnici tuje pravne osebe v Republiki Sloveniji, da določi 
drugega zastopnika.

(4) Sodišče mora vselej opozoriti obdolženo pravno osebo 
oziroma podružnico tuje pravne osebe v Republiki Sloveniji, da 
je njen zastopnik hkrati odgovorna oseba, zoper katero se vodi 
v isti zadevi postopek za prekršek.

Skupni zagovornik

94. člen
Obdolžena pravna oseba in obdolžena odgovorna oseba 

imata vsaka svojega zagovornika, lahko pa imata tudi sku-
pnega zagovornika, če to dovoljujejo koristi obrambe vsakega 
izmed njiju.

5.	Druge določbe

Oškodovanec in njegovo zastopanje

95. člen
(1) Oškodovanec ima pravico, da uveljavlja premoženj-

skopravni zahtevek, da predlaga dokaze in daje druge predlo-
ge, ter da izvršuje druge pravice, ki jih določa ta zakon.

(2) Če je oškodovanec mladoletnik ali oseba, ki ji je 
popolnoma odvzeta poslovna sposobnost, je njegov zakoniti 
zastopnik upravičen dajati vse izjave in opravljati vsa dejanja, 
ki jih je po tem zakonu upravičen dajati oziroma opravljati oško-
dovanec. Oškodovanec, ki je dopolnil šestnajst let, je upravičen 
dajati izjave in opravljati dejanja v postopku.

(3) Oškodovanec oziroma njegov zakoniti zastopnik sme-
ta svoje pravice izvrševati tudi po pooblaščencu.

Vabilo

96. člen
(1) Kdor mora biti osebno navzoč pri postopku, se povabi 

praviloma pisno. V vabilu je treba navesti ime sodišča, ki vabi; 
čas, kdaj naj povabljeni pride; zadevo, zaradi katere se vabi; 
kot kaj se vabi in opozorilo na posledice, če se vabilu ne bo 
odzval.

(2) V izjemnih primerih se sme vabilo opraviti tudi ustno; 
to se zaznamuje v spisu.

Odločbe

97. člen
V postopku o prekršku se izdajajo odločbe v obliki sodb 

in sklepov, če ta zakon ne določa, da se posamezne odločitve 
izdajajo v obliki odredb.

Razglasitev odločitve

98. člen
(1) Odločitve se lahko razglasijo obdolžencu ustno, če je 

navzoč. V tem primeru morajo obdolženec in drugi upravičenci 
do pritožbe, če so navzoči, v roku iz tega člena napovedati 
vložitev pritožbe, sicer se šteje, da so se odpovedali pravici 
do pritožbe.

(2) Če sodišče odločbo razglasi ustno, pouči navzoče 
upravičence do pritožbe o pravici do pritožbe in dolžnosti pred-
hodne napovedi pritožbe ter o tem, da se bo štelo, da so se 
odpovedali pravici do pritožbe, če pritožbe ne bodo napovedali. 
V tem primeru lahko navzoči upravičenci do pritožbe pritožbo 
napovejo takoj po razglasitvi odločbe oziroma po pouku o 
pravici do pritožbe, najpozneje pa v osmih dneh od dneva 
ustne razglasitve odločbe. Pouk o pravicah iz tega odstavka 
se zaznamuje v spisu.

(3) Če sodišče ni ustno razglasilo odločbe ali če osebe iz 
prvega odstavka 140. člena tega zakona ob ustni razglasitvi 
odločbe niso bile navzoče, jim sodišče pošlje prepis izreka od-
ločbe brez obrazložitve, določene v 135. členu tega zakona, s 
poukom o pravici do pritožbe in dolžnosti predhodne napovedi 
pritožbe ter o tem, da se bo štelo, da so se odpovedali pravici 
do pritožbe, če najpozneje v osmih dneh od vročitve prepisa 
izreka odločbe pritožbe ne bodo napovedali.

(4) Sodišče ne izda odločbe z obrazložitvijo le, če nihče 
od upravičencev do pritožbe ni napovedal vložitve pritožbe. 
Če vsaj eden od upravičencev do pritožbe napove vložitev 
pritožbe, se pisno izdelana sodba oziroma sklep vroči vsem 
upravičencem do pritožbe iz prejšnjega odstavka.

Odločanje višjega sodišča

99. člen
(1) Višje sodišče izdaja odločbe po ustnem posvetovanju 

in glasovanju članov senata. Odločitev je sprejeta, če je zanjo 
glasovala večina članov senata.

(2) Pri odločanju se najprej glasuje o predhodnih vpra-
šanjih, nato pa o glavni stvari. Pri odločanju o glavni stvari se 
najprej glasuje, ali je obdolženec storil prekršek in ali je zanj 
odgovoren; nato pa se glasuje o sankcijah za prekršek, o stro-
ških postopka, o premoženjskopravnem zahtevku in o drugih 
vprašanjih, o katerih je treba odločiti.

(3) Predsednik senata vodi posvetovanje in glasovanje in 
glasuje zadnji. Njegova dolžnost je poskrbeti, da se vsa vpra-
šanja vsestransko in popolnoma pretresejo.

(4) Če so glasovi glede posameznih vprašanj, o katerih se 
glasuje, porazdeljeni na več različnih mnenj, tako da nobeno od 
njih nima večine, se vprašanja ločijo in glasovanje ponavlja, do-
kler se ne doseže večina. Če se na ta način ne doseže večina, 
se odločitev doseže tako, da se glasovi, ki so za obdolženca 
najneugodnejši, prištejejo glasovom, ki so od teh manj neugo-
dni, dokler se ne doseže potrebna večina.

(5) Člani senata ne smejo odkloniti glasovanja o vpraša-
njih, ki jih postavi predsednik senata; vendar pa član senata, ki 
je glasoval za ustavitev postopka in ostal v manjšini, ni dolžan 
glasovati o sankciji. Če ne glasuje, se šteje, da se strinja z 
glasom, ki je za obdolženca najugodnejši.

Posvetovanje in glasovanje

100. člen
(1) Posvetovanje in glasovanje je tajno.
(2) V prostoru, v katerem je posvetovanje in glasovanje, 

smejo biti le člani senata in zapisnikar.

Zapisnik o posvetovanju in glasovanju

101. člen
(1) O posvetovanju in glasovanju v postopku na drugi 

stopnji se sestavi poseben zapisnik.
(2) Zapisnik o posvetovanju in glasovanju obsega potek 

glasovanja in sprejeto odločitev.
(3) Ta zapisnik podpišejo vsi člani senata, od katerih je 

eden lahko hkrati tudi zapisnikar. Ločena mnenja se priložijo 
zapisniku o posvetovanju in glasovanju, če niso vpisana v sam 
zapisnik.

(4) Zapisnik o posvetovanju in glasovanju se zapre v 
poseben ovitek. Ta zapisnik sme pregledati samo Vrhovno 
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sodišče Republike Slovenije, ko odloča o izrednem pravnem 
sredstvu.

Pregledovanje spisov

102. člen
(1) Predlagatelj postopka, obdolženec in njegov zakoni-

ti zastopnik, zastopnik obdolžene pravne osebe, zagovornik, 
oškodovanec, njegov pooblaščenec in njegov zakoniti zasto-
pnik imajo pravico pregledovati in prepisovati spise in si ogle-
dati dokazne predmete.

(2) Če je postopek v teku, dovoljuje pregledovanje in pre-
pisovanje spisov sodnik, ki vodi postopek, ko pa je postopek 
končan, dovoli to predsednik sodišča, ki je vodilo postopek 
oziroma delavec, ki ga on določi.

(3) Pregled in prepis posameznih spisov se sme odreči, 
če je bila javnost izključena z ustne obravnave. Zoper tak sklep 
je dovoljena pritožba, ki ne zadrži njegove izvršitve.

(4) Oškodovancu se sme odreči pregled in prepisovanje 
spisov in ogled predmetov, preden je bil zaslišan kot priča.

6. Začetek in potek postopka

Predlagatelj postopka

103. člen
(1) Postopek o prekršku se začne na obdolžilni predlog 

prekrškovnega organa.
(2) Če prekrškovni organ ne začne postopka na predlog 

predlagateljev določenih s tem zakonom, lahko ti v 15 dneh po 
prejemu obvestila iz petega odstavka 51. člena tega zakona 
pristojnemu organu, ki po zakonu nadzoruje delo prekrškov-
nega organa predlagajo, da vloži obdolžilni predlog pred sodi-
ščem. Odločitev tega organa je dokončna.

(3) Obdolžilni predlog lahko vloži tudi državni tožilec.

Prekršek, za katerega sodišče izve med postopkom

104. člen
Če sodišče med postopkom izve za prekršek, za katerega 

ni bil vložen predlog, sporoči to pristojnemu prekrškovnemu 
organu.

Obdolžilni predlog

105. člen
(1) Obdolžilni predlog mora biti pisen. Obdolžilni predlog 

se vloži v toliko izvodih, kolikor jih je treba za sodišče in za 
osebe, zoper katere je sprožen postopek o prekršku. Slednjim 
se vroči predlog hkrati z vabilom.

(2) Obdolžilni predlog mora vsebovati podatke o isto-
vetnosti storilca (osebno ime, EMŠO, kraj rojstva, poklic, 
zaposlitev in naslov stalnega ali začasnega prebivališča za 
fizično osebo, če je fizična oseba tujec, pa namesto EMŠO 
njegove rojstne podatke, za pravno osebo firmo in sedež ter 
matično številko; za odgovorno osebo pravne osebe pa tudi 
delo, ki ga opravlja), dejanski stan prekrška, čas in kraj stori-
tve prekrška, predpis, ki določa prekršek, podatke o morebitni 
premoženjski koristi, dokaze, podatke o predlagatelju in pod-
pis predlagatelja. Obdolžilni predlog za prekršek, za katerega 
se storilcu lahko izrečejo kazenske točke v cestnem prometu, 
mora vsebovati tudi podatke o vozniškem dovoljenju (številka 
vozniškega dovoljenja, upravna enota, ki ga je izdala, datum 
izdaje, kategorija motornih vozil, za katere je bilo vozniško 
dovoljenje izdano) in o vrsti voznika. Upravljavci zbirk oseb-
nih podatkov so dolžni predlagatelju postopka na njegovo 
zahtevo brezplačno posredovati podatke, ki so potrebni za 
sestavo in vložitev obdolžilnega predloga. Če ni mogoče ugo-
toviti istovetnosti storilca prekrška, se v obdolžilnem predlogu 
namesto osebnih podatkov navede opis osebe in fotografija 
oziroma posnetek.

(3) Obdolžilni predlog zoper pravno osebo mora poleg se-
stavin, predpisanih v tem zakonu, vsebovati tudi firmo oziroma 
ime, s katerim pravna oseba v skladu s predpisi nastopa v prav-
nem prometu, ter njen sedež in podatke o odgovorni osebi.

(4) V primerih iz druge alinee drugega odstavka 52. člena 
tega zakona mora prekrškovni organ v obdolžilnem predlogu 
obrazložiti oceno, da so podani pogoji za izrek stranske sank-
cije.

Postopek z obdolžilnim predlogom

106. člen
(1) Ko sodišče prejme obdolžilni predlog, oceni, ali so 

podani pogoji za postopek. Če ugotovi, da je predlog nepopoln 
ali nerazumljiv, zahteva od predlagatelja postopka, naj ga v 
petnajstih dneh dopolni oziroma popravi. Če tega predlagatelj 
postopka v roku ne stori, sodišče s sklepom zavrže obdolžilni 
predlog.

(2) Če sodišče oceni, da so izpolnjeni pogoji za začetek 
postopka, izvede postopek o prekršku po uradni dolžnosti.

(3) Če sodišče ob obdolžilnem predlogu spozna, da ni 
pogojev za začetek postopka, s sodbo zavrne predlog, oško-
dovanca pa napoti, da lahko svoj premoženjskopravni zahtevek 
uveljavlja pred pristojnim sodiščem.

(4) Pogojev za začetek postopka ni:
– če dejanje ni prekršek;
– če je podana okoliščina, ki izključuje odgovornost za 

prekršek;
– če zaradi zastaranja postopek o prekršku ni več mo-

goč;
– če je obdolžilni predlog vložil nepristojni organ oziroma 

oseba;
– če gre za prekršek neznatnega pomena, posebne oko-

liščine, nizka stopnja odgovornosti ali storilčeve osebne okoli-
ščine pa kažejo, da postopek ne bi bil smotrn;

– če je podan kakšen drug razlog, zaradi katerega po 
zakonu ni mogoče začeti postopka o prekršku.

Združitev in izločitev postopka

107. člen
(1) Če je obdolženec z enim dejanjem ali z več dejanji 

storil več prekrškov, o katerih še ni bila izdana sodba, za vse 
prekrške pa je pristojno isto sodišče, se izvede praviloma 
enoten postopek in izda ena sama sodba o prekršku. Enoten 
postopek se izvede praviloma tudi zoper pravno osebo in od-
govorno osebo, zoper obdolženca, sostorilca, napeljevalca in 
pomagača, razen če so podani zakonski razlogi, da se posto-
pek vodi samo zoper enega izmed njih.

(2) Sodišče lahko do izdaje sodbe o prekršku iz tehtnih 
razlogov ali zaradi smotrnosti odloči, da se postopek za posa-
mezne prekrške ali zoper posamezne obdolžence, sostorilce, 
napeljevalce ali pomagače izloči iz enotnega postopka in do-
konča posebej.

(3) O združitvi in izločitvi postopka izda sodišče sklep, 
zoper katerega ni pritožbe.

7. Ukrepi za zagotovitev obdolženčeve navzočnosti  
in za uspešno izvedbo postopka o prekršku

Pridržanje

108. člen
(1) Če je podan utemeljen sum, da je obdolženec storil 

prekršek, sme sodnik do izdaje sodbe o prekršku, odrediti nje-
govo pridržanje, če ni mogoče ugotoviti njegove istovetnosti ali 
če nima prebivališča v Republiki Sloveniji, upravičen pa je sum, 
da bo zbežal ali če bi se z odhodom zaradi prebivanja v tujini 
lahko izognil odgovornosti za hujši prekršek.

(2) Obdolženec, ki je pridržan, mora biti v materinem 
jeziku ali jeziku, ki ga razume, takoj obveščen o razlogih za 
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pridržanje. Takoj mora biti tudi poučen, da ni dolžan ničesar iz-
javiti, da ima pravico do takojšnje pravne pomoči zagovornika, 
ki si ga lahko svobodno izbere, in o tem, da je pristojni organ na 
njegovo zahtevo dolžan o pridržanju obvestiti njegove najbližje 
oziroma delodajalca, če je tuj državljan pa na njegovo zahtevo 
tudi konzulat njegove države. Obdolžencu mora biti takoj, naj-
kasneje pa v treh urah vročen pisni sklep o odreditvi pridržanja 
z navedbo razlogov za odvzem prostosti s pravnim poukom. 
Dokler traja pridržanje, ima obdolženec pravico do pritožbe 
zoper sklep, ki pa ne zadrži odvzema prostosti. O pritožbi mora 
odločiti senat pristojnega okrožnega sodišča (šesti odstavek 
25. člena ZKP) v 48 urah.

(3) Če obdolženec ni bil poučen po prejšnjem odstavku 
tega člena ali ta pouk ni zapisan, sodišče ne sme opreti svoje 
odločbe na njegovo izpovedbo, dano v času, ko mu je bila 
vzeta prostost.

(4) Pridržanje sme trajati največ 24 ur od tiste ure, ko je bil 
obdolženec pridržan. V tem času ga je treba zaslišati in izdati 
sodbo o prekršku ali pa ga izpustiti.

(5) Za pridržanje obdolženca se smiselno uporabljajo do-
ločila zakona, ki ureja kazenski postopek o izvrševanju pripora, 
če s tem zakonom ni drugače določeno.

Pridržanje osebe pod vplivom alkohola ali drugih 
psihoaktivnih snovi

109. člen
(1) Sodnik sme odrediti, da se pridrži storilec, ki ga pod 

vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi zalotijo pri pre-
kršku, če je nevarnost, da bo še naprej delal prekrške. Pridržati 
se sme, dokler se ne iztrezni oziroma ni sposoben obvladovati 
svojega ravnanja, vendar največ 12 ur.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko pridržanje 
odredi tudi policist.

(3) Glede postopka za pridržanje in pravic pridržanega 
storilca se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o pridr-
žanju.

(4) Za osebo pod vplivom alkohola ali psihoaktivnih snovi 
se šteje oseba, za katero je to v skladu z zakonom ugotovljeno 
z uporabo ustreznih tehničnih sredstev in naprav, ali če iz nje-
nega videza, ravnanja, psihofizičnega stanja ter drugih okoli-
ščin izhaja, da ni zmožna obvladovati svojega ravnanja.

Privedba osebe, zalotene pri prekršku

110. člen
(1) Policisti smejo tudi brez odredbe sodnika, privesti tiste-

ga, ki so ga zalotili pri prekršku. To smejo storiti, če ni mogoče 
ugotoviti storilčeve istovetnosti, ali če ta nima prebivališča, 
ali če bi se z odhodom zaradi prebivanja v tujini lahko izognil 
odgovornosti za prekršek, ali če so okoliščine, ki opravičujejo 
oceno, da bo storilec nadaljeval s prekrškom, ali da ga bo po-
novil. Storilca prekrška je treba v takem primeru privesti brez 
odlašanja k pristojnemu sodišču.

(2) Če je v primeru iz prejšnjega odstavka storilec zaloten 
pri prekršku v času, ko sodišče ne dela, in če so okoliščine, ki 
kažejo na nevarnost, da bo pobegnil ali da bo nadaljeval s pre-
krškom ali prekršek ponovil, ga sme policist pridržati; pridržanje 
traja, dokler ni mogoče storilca privesti k pristojnemu sodišču, 
vendar pa najdalj 12 ur.

(3) Obdolženec, ki je pridržan, mora biti v materinem 
jeziku ali jeziku, ki ga razume, takoj obveščen o razlogih za 
pridržanje. Takoj mora biti tudi poučen, da ni dolžan ničesar iz-
javiti, da ima pravico do takojšnje pravne pomoči zagovornika, 
ki si ga lahko svobodno izbere, in o tem, da je pristojni organ na 
njegovo zahtevo dolžan o pridržanju obvestiti njegove najbližje. 
Če traja pridržanje več kot tri ure, mora biti obdolženec s pisnim 
sklepom obveščen o razlogih za odvzem prostosti. Dokler traja 
pridržanje, ima obdolženec pravico do pritožbe zoper sklep, ki 
pa ne zadrži odvzema prostosti. O pritožbi mora odločiti senat 
pristojnega okrožnega sodišča v 48 urah.

(4) Če obdolženec ni bil poučen po prejšnjem odstavku 
tega člena ali ta pouk ni zapisan, sodišče ne sme opreti svoje 
odločbe na njegovo izpovedbo, dano v času, ko mu je bila 
vzeta prostost.

(5) Pooblastila, ki jih imajo po tem in prejšnjem členu 
policisti, imajo v primerih, ko je prekršek storila vojaška oseba 
v vojaškem objektu ali njegovem okolišu ali na območju voja-
škega tabora ali na območju, kjer potekajo vojaške vaje, v voja-
škem kopenskem vozilu, v vojaški ladji ali v vojaškem zračnem 
plovilu, pooblaščene osebe obveščevalno varnostne službe 
ministrstva, pristojnega za obrambo, in vojaške policije.

Obvestitev o pridržanju

111. člen
(1) Sodnik oziroma policist, ki je odredil pridržanje, mora 

na zahtevo pridržanega obvestiti o pridržanju njegovo družino. 
O pridržanju se obvesti na zahtevo pridržanega tudi njegovega 
delodajalca oziroma konzulat tuje države, če je treba kaj ukre-
niti za varstvo ali preskrbo otrok in drugih družinskih članov, 
za katere skrbi pridržani, pa tudi pristojni organ socialnega 
varstva.

(2) O pridržanju vojaške osebe se po uradni dolžnosti 
obvesti vojaško enoto oziroma poveljstvo, kateremu vojaška 
oseba pripada.

Vštevanje časa pridržanja

112. člen
(1) Čas, ko je bil obdolženec pridržan, preden je bila 

izdana sodba o prekršku, se obdolžencu všteje v globo. Pri 
tem se pridržanje, ki je trajalo 12 ur ali manj všteje v globo v 
višini 20 eurov. Pridržanje, ki je trajalo več kot 12 ur, pa šteje za 	
40 eurov globe.

(2) Obdolžencu, ki je bil med kazenskim postopkom v 
priporu, se všteje čas pripora v globo, izrečeno za prekršek, 
če ni bil obsojen za kaznivo dejanje, za isto dejanje pa mu je 
bila izrečena globa v postopku o prekršku, pri čemer se en dan 
pripora šteje za 40 eurov globe.

Varščina

113. člen
(1) Če se začne postopek o prekršku zoper obdolženca, ki 

nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa bi rad pred 
koncem postopka zapustil Republiko Slovenijo, ali če začasno 
prebiva v tujini, kakor tudi, ko se je bati, da bi se lahko z begom 
izognil odgovornosti za prekršek, sme sodnik na njegov predlog 
odločiti, da položi osebno ali kdo drug zanj varščino.

(2) Če je potrebno, zahteva sodnik od obdolženca, naj 
določi svojega pooblaščenca ali pooblaščenca za vročitve.

(3) Varščine ni mogoče določiti, preden obdolženec ni 
zaslišan.

(4) Varščina se vselej glasi na denarni znesek, ki se do-
loči glede na težo prekrška, višino povzročene škode, osebne 
in družinske razmere obdolženca ter glede na premoženjske 
razmere tistega, ki jo daje. Varščina se lahko položi v gotovini, 
vrednostnih papirjih, dragocenostih ali v drugih premičnih stva-
reh večje vrednosti, ki jih je lahko vnovčiti ali hraniti.

(5) Če je postopek z odločbo ustavljen, se položena 
varščina vrne.

(6) Če obdolženec pobegne ali se brez opravičenega 
razloga ne odzove vabilu, sodišče odloči, da gre varščina v 
proračun Republike Slovenije.

(7) Če storilec prekrška po pravnomočnosti sodbe o prekr-
šku ne plača izrečene globe, ali ne poravna povzročene škode 
ali stroškov postopka, se iz položene varščine poravnajo globa, 
ugotovljena škoda, pridobljena premoženjska korist in stroški 
postopka, presežek pa se vrne.

(8) O položitvi varščine in njeni vrnitvi izda sodnik pose-
ben sklep.
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8. Dokazovanje

Zaslišanje obdolženca

114. člen
(1) Obdolženec se zasliši praviloma ustno. Obdolžencu se 

pove, česa je obdolžen, nato pa se vpraša, kaj lahko navede v 
svoj zagovor; pri tem se mu pove, da se ni dolžan zagovarjati 
in tudi ne odgovarjati na vprašanja, če pa se zagovarja, pa ni 
dolžan izpovedati zoper sebe ali svoje bližnje ali priznati od-
govornosti za prekršek. Pri zaslišanju se mu lahko dovoli, da 
uporablja svoje zapiske.

(2) Če se obdolženec noče zagovarjati ali noče odgovar-
jati na posamezna vprašanja, ga je treba poučiti, da si utegne 
s tem otežiti zbiranje dokazov za svojo obrambo.

(3) Ko se obdolženec prvič zasliši, ga je treba najprej 
vprašati za osebne podatke: osebno ime, dan, mesec, leto in 
kraj rojstva, poklic, zaposlitev, stanovanje, zakonsko stanje 
in število otrok, državljanstvo, šolsko izobrazbo, premoženj-
ske razmere, ali je že bil kdaj kaznovan za kaznivo dejanje 
ali za prekršek, kdaj in zakaj, ali je v kazenskem postopku, 
ali je zoper njega začet postopek še za kakšen drugi pre-
kršek in če je mladoleten, kdo je njegov zakoniti zastopnik. 
Obdolženca je treba poučiti, da mora takoj sporočiti vsako 
spremembo naslova ali nameravano spremembo prebivali-
šča, ter ga opozoriti na posledice po tem zakonu, če ne bo 
tako ravnal.

(4) Obdolženca se pouči, da mora navesti vsa dejstva in 
dokaze v svojo korist do odločitve o prekršku, sicer jih pozneje 
v postopku ne bo mogel uveljavljati, da je lahko navzoč pri 
izvajanju dokazov, in da ga bo sodišče na njegovo zahtevo 
povabilo k posameznim procesnim dejanjem.

(5) Pouk iz prejšnjih odstavkov tega člena in izjava se 
vpišeta v zapisnik.

(6) Sodnik lahko zahteva od obdolženca, naj poda svoj 
zagovor pisno, če spozna, da glede na pomen prekrška in po-
datke, ki so navedeni v predlogu, ni potrebno neposredno ustno 
zaslišanje, pri čemer lahko obdolženec odkloni pisni zagovor in 
zahteva ustno zaslišanje.

(7) V vabilu je treba obdolženca poučiti o njegovih pra-
vicah in dolžnostih iz prvega, tretjega, četrtega in šestega 
odstavka tega člena.

(8) Obdolženca zasliši sodišče, ki vodi postopek o pre-
kršku. Če obdolženec ne živi na območju tega sodišča, lahko 
opravi zaslišanje sodišče, na katerega območju obdolženec 
prebiva, razen če obdolženec zahteva, da je zaslišan pri so-
dišču, ki vodi postopek o prekršku, o čemer se obdolženca v 
vabilu pouči.

Vabilo

115. člen
(1) Navzočnost obdolženca pri zaslišanju v postopku o 

prekršku se zagotovi z vabilom.
(2) Obdolžencu je treba v vabilu povedati, česa je obdol-

žen in ali se mora zaradi zaslišanja zglasiti osebno ali pa sme 
podati svoj zagovor pisno. Obdolženca, ki je povabljen, da pri-
de osebno, je treba v vabilu opomniti, da bo odrejena privedba, 
če se ne bo odzval vabilu. Če za pravilno odločitev ni nujno, 
da bi bil obdolženec zaslišan, ga je treba v vabilu opomniti, da 
bo sodba o prekršku izdana brez njegovega zaslišanja, če se 
vabilu ne bo odzval.

Privedba

116. člen
(1) Če se pravilno povabljeni obdolženec ne zglasi na 

vabilo in svojega izostanka ne opraviči, ali če mu ni bilo mogoče 
vročiti v redu vabila, iz okoliščin pa je očitno, da se mu obdol-
ženec izmika, njegova navzočnost pa je potrebna za pravilno 
odločitev, se odredi privedba. Privedbo je mogoče odrediti 

samo v primeru, kadar je bilo v vabilu določeno, da se mora 
obdolženec osebno zglasiti.

(2) Privedba se odredi pismeno. V odredbi je potrebno na-
vesti osebno ime obdolženca, ki naj se privede, datum rojstva, 
prebivališče obdolženca, zadevo, v kateri se odreja privedba 
in razlog, zaradi katerega je odrejena privedba. Odredba mora 
imeti uradni pečat in podpis sodnika, ki je privedbo odredil. 
Izvršitev odredbe se prepusti policiji.

Zaslišanje zastopnika pravne osebe

117. člen
Za zaslišanje zastopnika obdolžene pravne osebe se 

smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki se nanašajo na 
zaslišanje obdolženca. Pred njegovim zaslišanjem je treba pre-
veriti, ali je pooblaščen, da zastopa obdolženo pravno osebo.

Priznanje prekrška

118. člen
(1) Če obdolženec prizna storitev prekrška in je prizna-

nje jasno ter popolno, sodišču ni potrebno zbirati še drugih 
dokazov.

(2) Pri jasnem in popolnem priznanju storitve prekrška 
sodišče v obrazložitvi sodbe ali sklepa kratko navede oceno 
obdolženčevega priznanja in obrazloži odmero sankcije.

Zaslišanje prič

119. člen
Pričo zasliši sodišče, pri katerem se vodi postopek o 

prekršku. Če priča ne živi na njegovem območju, lahko opravi 
zaslišanje sodišče, na katerega območju priča prebiva.

Ogled

120. člen
(1) Če si je za ugotovitev ali razjasnitev kakšnega po-

membnega dejstva potrebno kaj osebno ogledati, se opravi 
ogled.

(2) Sodišče, ki je odredilo ogled, določi, kdo naj se povabi 
k ogledu.

Izvedenstvo

121. člen
Po končanem izvedenskem delu, pri katerem nista bila 

navzoča, je treba obdolženca in oškodovanca obvestiti, da je 
bilo delo opravljeno in da lahko pregledata zapisnik oziroma 
pisni izvid in mnenje.

Psihiatrični pregled obdolženca

122. člen
Če nastane sum, da je pri obdolžencu zaradi trajne ali 

začasne duševne bolezni, začasnih duševnih motenj, dušev-
ne zaostalosti ali zaradi kake druge trajne ali hude duševne 
motenosti prištevnost izključena, se odredi psihiatrični pregled 
obdolženca.

Zaseg predmetov

123. člen
(1) Predmeti, ki se po prvem in drugem odstavku 25. čle-

na tega zakona vzamejo, se smejo zaseči še pred izdajo sodbe 
o prekršku.

(2) Zaseg odredi z odredbo sodnik, ki vodi postopek o 
prekršku. Tistemu, ki se mu predmeti zasežejo, je treba izročiti 
overjen prepis odredbe.

(3) S predpisi, ki določajo prekrške, se lahko pooblastijo 
uradne osebe prekrškovnih organov, da smejo zaseči pred-
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mete iz prvega in drugega odstavka 25. člena tega zakona, 
kadar uradno zvedo za prekršek. Ti organi morajo zasežene 
predmete takoj oddati sodišču, ki je pristojno za postopek 
o prekršku, sodišče pa je dolžno zasežene predmete takoj 
sprejeti, če ni v predpisu o prekršku drugače določeno. Če 
predmeti niso v kraju omenjenega organa, mu morajo zaseg 
takoj naznaniti, obenem pa poskrbeti za hrambo predmetov, 
dokler sodišče, ki je pristojno za postopek o prekršku, ne izda 
odredbe o tem.

(4) Tistemu, ki se mu zasežejo predmeti, je treba dati 
potrdilo z natančnim popisom zaseženih predmetov.

(5) Če je predmet pokvarljiv ali je njegova hramba zve-
zana s prevelikimi stroški, odredi sodišče, ki je pristojno za 
postopek o prekršku, da se tak predmet proda.

(6) Sodišče, ki je pristojno za postopek o prekršku, lahko 
na ugovor prizadetega ali po uradni dolžnosti, odredi vrnitev 
zaseženih predmetov glede na okoliščine zadeve lastniku ali 
tistemu, ki so mu bili zaseženi, razen če je odvzem predmetov 
po zakonu obvezen.

9. Prekinitev postopka

Prekinitev postopka

124. člen
(1) Sodnik, ki vodi postopek o prekršku, s sklepom pre-

kine postopek:
– če se ne ve za obdolženčevo prebivališče, če je obdol-

ženec na begu, ali če je sicer nedosegljiv državnim organom, 
ali če je v tujini za nedoločen čas;

– če je obdolženec začasno duševno zbolel ali je pri njem 
nastala začasna duševna motnja.

(2) Pred prekinitvijo postopka se zberejo vsi dokazi o 
prekršku in o odgovornosti obdolženca, do katerih je mogoče 
priti.

(3) Prekinjeni postopek se nadaljuje, ko prenehajo razlogi, 
ki so povzročili prekinitev.

(4) O prekinitvi in nadaljevanju postopka se obvesti oško-
dovanca.

10. Ustna obravnava

Ustna obravnava

125. člen
(1) Sodnik, ki vodi postopek o prekršku, določi ustno 

obravnavo, če je to potrebno za razjasnitev stvari.
(2) Na ustno obravnavo se povabijo obdolženec, njegov 

zagovornik, priče in po potrebi tudi izvedenec. Če je obdolžena 
pravna oseba, se na ustno obravnavo povabi njen zastopnik.

(3) Dan ustne obravnave se sporoči tudi predlagatelju 
postopka in oškodovancu.

Ustna obravnava v odsotnosti obdolženca

126. člen
(1) Sodnik, ki vodi postopek, lahko odloči, da bo ustna 

obravnava v odsotnosti obdolženca, ki je bil v redu povabljen 
in opozorjen na posledice izostanka, in da njegova navzočnosti 
ni nujna za pravilno ugotovitev stanja stvari. Pod enakimi pogoji 
je lahko ustna obravnava tudi v odsotnosti v redu povabljenega 
zastopnika obdolžene pravne osebe.

(2) Ustna obravnava se opravi tudi, če nanjo ne pride v 
redu povabljeni zagovornik obdolženca.

Javnost ustne obravnave

127. člen
(1) Ustna obravnava je javna.
(2) Na ustni obravnavi smejo biti navzoče polnoletne 

osebe.

(3) Sodnik, ki vodi postopek o prekršku, lahko od začetka 
pa do konca ustne obravnave po uradni dolžnosti ali pa na 
predlog obdolženca, vselej pa po njegovem zaslišanju, odloči, 
da se izključi javnost celotne ali dela ustne obravnave, če je to 
potrebno za varovanje tajnosti, varstva javnega reda, morale, 
varstva osebnega ali družinskega življenja obdolženca ali oško-
dovanca ali koristi mladoletnika, ali če bi po mnenju sodnika 
javnost škodovala interesom pravičnosti.

(4) Izključitev javnosti ne velja za obdolženca, njegovega 
zakonitega zastopnika in zagovornika, zastopnika pravne ose-
be, predlagatelja postopka, oškodovanca, njegovega zakonite-
ga zastopnika in njunega pooblaščenca.

(5) O izključitvi javnosti odloči sodnik s sklepom, ki mora 
biti obrazložen in javno razglašen.

(6) Sklep o izključitvi javnosti se sme izpodbijati samo v 
pritožbi zoper sodbo o prekršku.

Začetek ustne obravnave

128. člen
Ustna obravnava se začne z naznanitvijo glavne vsebine 

predmeta postopka. Nato se začne zaslišanje obdolženca; če 
sta obdolžena pravna oseba in odgovorna oseba, se zasliši 
najprej zastopnik pravne osebe, nato pa odgovorna oseba, 
nato se izvaja dokazni postopek z zaslišanjem prič, izvedencev 
in z izvedbo drugih dokazov.

Predlaganje dokazov na obravnavi

129. člen
(1) Obdolženec in njegov zagovornik, zastopnik in za-

govornik obdolžene pravne osebe, predlagatelj postopka ter 
oškodovanec imajo pravico med obravnavo predlagati dokaze 
in dajati predloge, z dovoljenjem sodnika, ki vodi postopek, pa 
lahko postavljajo tudi vprašanja osebam, ki se zaslišujejo.

(2) Na ustni obravnavi pripada zadnja beseda vedno ob-
dolžencu oziroma zastopniku obdolžene pravne osebe.

10.a Skrajšani postopek

Odločanje in izdaja sodbe v skrajšanem postopku

129.a člen
(1) Če sodnik, ki vodi postopek o prekršku, na podlagi 

obdolžilnega predloga ter vsebine dokazov, ki so priloženi ob-
dolžilnemu predlogu, spozna, da je obdolženec storil prekršek, 
lahko odloči brez zaslišanja obdolženca.

(2) V skrajšanem postopku se smejo za prekršek izreči 
globa oziroma opomin, ob globi pa tudi stranske sankcije ka-
zenskih točk v cestnem prometu, prepovedi vožnje motornih 
vozil in odvzema predmetov. Stranska sankcija kazenskih točk 
v cestnem prometu se ne sme izreči v številu, za katero se po 
določbah tretjega in četrtega odstavka 22. člena tega zakona 
izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

(3) Sodba, izdana v skrajšanem postopku, obsega se-
stavine iz 135. člena tega zakona. V obrazložitvi sodbe se 
navedejo le dokazi iz obdolžilnega predloga, katerih vsebina 
opravičuje odločanje po skrajšanem postopku, ter okoliščine, 
ki so bile upoštevane pri izbiri in odmeri sankcij.

(4) Obdolžencu se hkrati s sodbo, izdano v skrajšanem 
postopku, vroči tudi obdolžilni predlog.

(5) Proti sodbi, izdani v skrajšanem postopku, lahko vlo-
žijo obdolženec, njegov zakoniti zastopnik oziroma zagovornik 
ter predlagatelj postopka v osmih dneh od vročitve ugovor v 
korist obdolženca. Predlagatelj lahko vloži ugovor tudi v škodo 
obdolženca.

(6) Ugovor se vloži pisno. Vsebovati mora le navedbo 
sodbe, izdane v skrajšanem postopku, in podpis vložnika. Ob-
dolženec in predlagatelj postopka se lahko odpovesta pravici 
do ugovora po prejemu sodbe, izdane v skrajšanem postopku, 
do konca roka za vložitev ugovora, vložen ugovor pa lahko 
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umakneta do izdaje sklepa o razveljavitvi sodbe, izdane v 
skrajšanem postopku. Odpovedi pravici do ugovora in umika 
ugovora ni mogoče preklicati.

(7) Prepozen ali nedovoljen ugovor s sklepom zavrže so-
dišče, ki je izdalo sodbo v skrajšanem postopku. Proti sklepu, 
s katerim se ugovor zavrže, je dovoljena pritožba.

(8) Če je bil ugovor vložen pravočasno, sodišče s sklepom 
razveljavi sodbo, izdano v skrajšanem postopku, in nadaljuje 
redni sodni postopek.

(9) Če je bila sodba, izdana v skrajšanem postopku, raz-
veljavljena le na ugovor v obdolženčevo korist, nova sodba o 
prekršku ne sme biti v škodo obdolžencu glede pravne presoje 
prekrška in sankcije za prekršek.

(10) V skrajšanem postopku ni mogoče odločati, če je 
vložena zahteva za sodno varstvo.

11.	Redovna globa

Globa za kršitev postopka

130. člen
(1) Priči ali izvedencu, ki brez opravičenega razloga noče 

pričati oziroma opraviti izvedenskega dela, se izreče globa do 
400 eurov.

(2) Če oseba iz prejšnjega odstavka globe ne plača, lahko 
sodnik, ki vodi postopek, odredi, da se globa prisilno izterja.

(3) Pritožba zoper sklep o globi ne zadrži njene izvršitve, 
sodnik pa lahko sklep o globi tudi prekliče.

Globa za nedostojno obnašanje

131. člen
(1) Kdor se med postopkom kljub opominu nedostojno 

obnaša ali ovira delo, se kaznuje z globo do 400 eurov.
(2) Pritožba zoper sklep o globi ne zadrži njene izvršitve, 

sodnik pa lahko sklep o globi tudi prekliče.
(3) Če se obdolženec kljub opominu nedostojno obnaša 

ali ovira delo, se sme odrediti, da se obdolženec odstrani iz 
prostora, v katerem se opravlja dejanje v postopku, ne sme pa 
se izreči globa.

12. Sodba o prekršku

Izdaja sodbe o prekršku

132. člen
(1) Postopek o prekršku na prvi stopnji se konča z izdajo 

sodbe o prekršku.
(2) Sodba o prekršku se sme nanašati samo na osebo, ki 

je obdolžena, in samo na dejanje, ki je predmet obdolžilnega 
predloga.

(3) Sodišče ni vezano na predlog predlagatelja postopka 
glede pravne presoje dejanja.

Dokazna ocena

133. člen
(1) Sodba o prekršku temelji na dokazih in dejstvih, ki so 

bila ugotovljena v postopku.
(2) Sodišče mora vestno pretehtati vsak dokaz posebej in 

v zvezi z drugimi dokazi, na podlagi takšne presoje pa ugotoviti, 
katero dejstvo se šteje za dokazano ali nedokazano.

Vrste sodb

134. člen
(1) S sodbo o prekršku se postopek ustavi, ali pa se 

obdolženec spozna za odgovornega in se mu izreče sankcija 
za prekršek.

(2) Če teče postopek zaradi več prekrškov, se v sodbi o 
prekršku navede, glede katerih prekrškov se postopek ustavi, 

za katere pa se obdolženec spozna za odgovornega in se mu 
izreče sankcija za prekršek.

Sestavine pisne sodbe

135. člen
(1) Pisna sodba o prekršku mora imeti uvod, izrek in 

obrazložitev.
(2) Uvod sodbe o prekršku obsega naziv sodišča, ki jo 

je izdalo, osebno ime sodnika, ki je izdal sodbo o prekršku, 
naziv oziroma osebno ime predlagatelja postopka in označbo 
obdolžilnega predloga, osebno ime obdolženca in zagovorni-
ka, firmo in sedež obdolžene pravne osebe ter prekršek, ki je 
predmet postopka.

(3) Izrek sodbe o prekršku mora obsegati obdolženčeve 
osebne podatke (osebno ime, EMŠO, kraj rojstva, poklic, če 
je fizična oseba tujec, pa njene rojstne podatke, državljanstvo, 
stalno oziroma začasno prebivališče, za odgovorno osebo tudi 
zaposlitev), za obdolženo pravno osebo pa firmo oziroma ime 
in sedež obdolžene pravne osebe in izrek, da je obdolženec 
odgovoren za prekršek, ter podatke iz 138. člena oziroma 
izrek, da se postopek zoper obdolženca ustavi, ter podatke iz 
136. člena tega zakona.

(4) V obrazložitvi sodbe o prekršku se navedejo razlogi za 
vsako posamezno točko sodbe.

(5) Določbe o sestavinah sodbe o prekršku se smiselno 
uporabljajo tudi za sestavine sklepa, če ta zakon ne določa 
drugače.

Sodba, s katero se postopek ustavi

136. člen
(1) Sodba o prekršku, s katero se postopek ustavi, se izda:
1. če dejanje ni prekršek;
2. če je bil obdolženec za isti prekršek že pravnomočno 

spoznan za odgovornega ali je bil postopek zanj ustavljen, 
razen če je bil ustavljen, ker je obdolžilni predlog podal neupra-
vičeni predlagatelj (prvi in drugi odstavek 103. člena);

3. če obdolženec uživa imunitetno pravico po pravilih 
mednarodnega prava;

4. če je pregon zastaran;
5. če ni dokazano, da je prekršek storil obdolženec;
6. če obdolženec med postopkom umre;
7. če je v zakonu določeno, da se storilcu ne izreče sank-

cija za prekršek;
8. če so podane okoliščine, ki po tem zakonu izključujejo 

odgovornost za prekršek;
9. če gre za prekršek neznatnega pomena, posebne oko-

liščine, nizka stopnja odgovornosti ali storilčeve osebne okoli-
ščine pa kažejo, da postopek ne bi bil smotrn;

10. če obstojijo druge okoliščine, ki izključujejo postopek 
o prekršku.

(2) Sodišče ustavi postopek tudi, če predlagatelj postopka 
umakne predlog. Predlog se lahko umakne do izdaje sodbe o 
prekršku.

Odvzem predmetov

137. člen
(1) Predmeti, ki so bili zaseženi pred izdajo sodbe o 

prekršku (123. člen), se vrnejo glede na okoliščine zadeve la-
stniku ali tistemu, ki so mu bili zaseženi, če se postopek ustavi 
oziroma če ni razlogov, da se odvzamejo.

(2) Predmeti, ki se po zakonu smejo ali morajo odvzeti, 
se odvzamejo tudi tedaj, kadar se postopek za prekrške ustavi 
ali če se storilcu prekrška izreče opomin, če zakon tako določa 
ali če to terjajo razlogi splošne varnosti, varovanja življenja in 
zdravja ljudi, varstva okolja, varnosti gospodarskih razmerij ali 
razlogi morale.

(3) O odvzemu predmetov po prejšnjem odstavku odloči 
sodišče, pred katerim je tekel postopek, v izreku sodbe. Če v 
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sodbi taka odločitev manjka, sodišče izda o tem poseben sklep. 
Poseben sklep se izda tudi v primeru, če v sodbi, s katero je 
storilec spoznan za odgovornega, manjka taka odločitev.

(4) Overjen prepis sklepa iz prejšnjega odstavka se vroči 
tudi lastniku predmetov, če je ta znan. Če lastnik ni znan, se 
sklep pritrdi na sodno desko in se po preteku osmih dni šteje, 
da je bila opravljena vročitev tudi neznanemu lastniku.

(5) Zoper sklep iz tretjega odstavka tega člena ima lastnik 
predmetov pravico pritožbe, če misli, da za odvzem predmetov 
ni zakonite podlage.

Sodba, s katero se obdolženec spozna 	
za odgovornega

138. člen
(1) S sodbo o prekršku, s katero se obdolženec spozna 

za odgovornega, se izreče:
– za kateri prekršek oziroma prekrške se obdolžencu izre-

ka sankcija, dejanski stan prekrška in predpis o prekršku;
– sankcija, ki se izreče obdolžencu, oziroma odločitev, da 

se sankcija odpusti;
– sankcije za posamezne prekrške ter enotna sankcija, če 

gre za stek prekrškov;
– odločitev o odvzemu premoženjske koristi;
– odločitev o vštetju pridržanja in pripora;
– odločitev o stroških postopka;
– odločitev o premoženjskopravnem zahtevku.
(2) V sodbi o prekršku se določi rok, v katerem je treba 

plačati globo; navede se tudi opozorilo o uklonilnem zaporu, 
oziroma da se bo neplačana globa prisilno izterjala, o možno-
sti nadomestitve uklonilnega zapora oziroma plačila z opravo 
določenih nalog.

(3) Če je izrečen odvzem predmetov, je treba v sodbi o 
prekršku oziroma v sklepu iz tretjega odstavka prejšnjega člena 
tudi določiti, kako je treba ravnati z odvzetimi predmeti. Če od-
vzem predmetov ne obsega tistih predmetov, ki so bili zaseženi 
po 123. členu tega zakona, je treba v sodbi o prekršku odrediti, 
naj se ti predmeti vrnejo glede na okoliščine zadeve lastniku ali 
tistemu, ki so mu bili odvzeti.

Obrazložitev

139. člen
V obrazložitvi sodbe o prekršku je treba kratko navesti, 

katera dejstva in iz katerih razlogov se štejejo za dokazana ali 
nedokazana in kateri razlogi so bili odločilni pri uporabi pravnih 
predpisov, zlasti pri ugotavljanju, ali sta podana prekršek in 
odgovornost obdolženca oziroma na čem temelji odločitev o 
ustavitvi postopka, okoliščine, ki so bile upoštevane pri izbiri 
in odmeri sankcij za prekrške, kot tudi podlage za odločitev 
o stroških postopka, o premoženjskopravnem zahtevku ter o 
odvzemu premoženjske koristi.

Pravni pouk in podpis

140. člen
(1) Pisna sodba o prekršku, ki se vroči obdolžencu, za-

govorniku, obdolženčevemu zakonitemu zastopniku, lastniku 
odvzetih predmetov in predlagatelju, mora obsegati pouk o 
pravici do pritožbe ter rok in način vložitve.

(2) Pisna sodba o prekršku mora imeti tudi številko, da-
tum, podpis in uradni pečat sodišča, ki jo je izdalo.

13.	Premoženjskopravni zahtevek

Premoženjskopravni predlog

141. člen
(1) Oškodovanec lahko v postopku o prekršku uveljavlja 

premoženjskopravni zahtevek glede vrnitve stvari, povrnitve 
škode ali razveljavitve pravnega posla.

(2) Predlog za uveljavitev premoženjskopravnega zah-
tevka se vloži pri sodišču, ki vodi postopek, poda pa se lahko 
najdlje do izdaje sodbe o prekršku na prvi stopnji.

(3) Tisti, ki je upravičen podati predlog, mora določno 
označiti zahtevek in navesti dokaze. Zahtevek ne more pre-
segati zneska, do katerega je za obravnavo in razsojanje 
premoženjskopravnih zahtevkov pristojen sodnik posameznik 
v pravdnem postopku.

Odločanje o premoženjskopravnem zahtevku

142. člen
(1) O premoženjskopravnem zahtevku odloča sodišče, ki 

vodi postopek o prekršku.
(2) Če se postopek konča s sodbo, s katero se obdolženec 

spozna za odgovornega za prekršek, lahko sodišče s sodbo o 
prekršku ugodi zahtevku v mejah svoje pristojnosti v celoti, lahko 
pa mu ugodi samo deloma in s presežkom napoti oškodovanca 
na pravdo. Oškodovanca napoti na pravdo tudi, če zneska škode 
ni mogoče ugotoviti, ali če bi se z njegovim ugotavljanjem preveč 
zavlekel postopek o prekršku. Oškodovanec se vedno napoti na 
pravdo, če se postopek o prekršku ustavi.

(3) Če se sodišče, ki vodi postopek o prekršku, izreče za 
nepristojno, napoti oškodovanca, naj svoj zahtevek uveljavlja 
pred pristojnim sodiščem.

14. Stroški postopka

Stroški postopka

143. člen
(1) Stroški postopka so:
1. izdatki za priče, izvedence, tolmače, oglede ter hišne in 

osebne preiskave in hrambo odvzetih predmetov;
2. izdatki za privedbo obdolženca;
3. potni stroški uradnih oseb;
4. izdatki za zdravljenje obdolženca, dokler je pridržan, 

in stroški poroda;
5. potni stroški obdolženca;
6. povprečnina;
7. nagrada in potrebni izdatki zagovornika;
8. potrebni izdatki oškodovanca, njegovega zakonitega 

zastopnika in pooblaščenca.
(2) Povprečnina se določi v mejah zneskov, določenih 

s predpisom ministra, pristojnega za pravosodje, glede na 
trajanje in zamotanost postopka ter glede na gmotne razmere 
tistega, ki jo mora plačati.

(3) Stroški iz 1. do 4. točke prvega odstavka tega člena se 
v postopku o prekršku izplačujejo vnaprej iz sredstev organa, 
ki vodi postopek o prekršku, pozneje pa se izterjajo od tistega, 
ki jih je po 144. členu tega zakona dolžan plačati.

(4) Stroški za prevajanje v slovenski, italijanski ali madžar-
ski jezik, ki nastanejo z uporabo določb zakona o pravici pripa-
dnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti do uporabe 
svojega jezika, se ne zaračunajo tistim, ki so po določbah tega 
zakona dolžni povrniti stroške postopka o prekršku.

(5) Stroški za prevajanje se ne zaračunajo obdolžencu, 
če ne razume ali ne govori jezika, v katerem teče postopek o 
prekršku.

Kdo plača stroške postopka

144. člen
(1) Stroške postopka plača tisti, ki mu je bila izrečena 

sankcija za prekršek.
(2) Če je tekel postopek zaradi več prekrškov, tisti, ki mu 

je bila izrečena sankcija, ne trpi stroškov za tiste prekrške, gle-
de katerih je bil postopek ustavljen, če se dajo ti stroški izločiti 
iz skupnih stroškov.

(3) Če je z isto odločbo izrečena sankcija več obdolžen-
cem, se določi, kolikšen del stroškov plača vsak izmed njih, 



Stran 270 / Št. 3 / 12. 1. 2007	 Uradni list Republike Slovenije

če tega ni mogoče določiti, plačajo vsi obdolženci nerazdelno 
plačilo stroškov postopka. Plačilo povprečnine se določi za 
vsakega obdolženca posebej.

(4) Stroški postopka, ki je bil ustavljen, bremenijo proračun.
(5) Sodišče, ki vodi postopek o prekršku, sme oprostiti 

obdolženca, ki mu je bila izrečena sankcija, povrnitve stroškov 
postopka iz prvega odstavka 143. člena tega zakona, razen 
nagrade in potrebnih izdatkov zagovornika, če bi bilo zaradi 
plačila stroškov ogroženo njegovo vzdrževanje ali vzdrževanje 
tistih, ki jih je dolžan preživljati.

(6) Kdor vedoma vloži krivo prijavo o prekršku, plača 
stroške postopka.

Sklep o stroških

145. člen
(1) V sodbi o prekršku se določi, kdo plača stroške in 

kolikšni so.
(2) Če za ugotovitev stroškov ni zadosti podatkov, se izda 

pozneje o stroških postopka poseben sklep.
(3) Zahtevek s podatki o višini stroškov postopka, ki je bil 

ustavljen, se lahko poda najpozneje v treh mesecih od dneva, 
ko je bila pravnomočna sodba ali sklep vročen tistemu, ki ima 
pravico podati takšen zahtevek.

Posebni stroški

146. člen
(1) Obdolženec, oškodovanec, zagovornik, zakoniti za-

stopnik, pooblaščenec, zastopnik obdolžene pravne osebe, 
priča, izvedenec in tolmač plačajo ne glede na izid postopka o 
prekršku stroške svoje privedbe, preložitve dejanja v postopku 
o prekršku in druge stroške, ki so jih povzročili po svoji krivdi, 
kot tudi ustrezen znesek povprečnine.

(2) O stroških iz prejšnjega odstavka se odloči s posebnim 
sklepom.

Stroški v postopku s pravnimi sredstvi

147. člen
(1) O plačilu stroškov, ki nastanejo pri višjem sodišču, 

odloča dokončno to sodišče v skladu z določbami 143. do 
146. člena tega zakona.

(2) Povprečnina se ne določi, če je bilo z odločbo višjega 
sodišča odločeno v celoti ali deloma v obdolženčevo korist.

(3) Povprečnina se določi tudi, če je bila pritožba zavržena.

Stroški v postopku z izrednim pravnim sredstvom

148. člen
Glede plačila stroškov, ki nastanejo v postopku z izrednim 

pravnim sredstvom, se smiselno uporabljajo določbe 143. do 
146. člena tega zakona.

Izdaja predpisov o stroških postopka

149. člen
Minister, pristojen za pravosodje, izda natančnejše pred-

pise o stroških postopka o prekršku.

15.	Pritožbeni postopek

Pritožba zoper sodbo o prekršku sodišča prve stopnje

150. člen
(1) Zoper sodbo o prekršku se lahko vloži pritožba na 

višje sodišče.
(2) Pritožbo v korist obdolženca lahko vložijo obdolženec 

oziroma njegov zagovornik, njegov zakonec ali oseba, ki živi z 
obdolžencem v zunajzakonski skupnosti, krvni sorodnik v ravni 
vrsti, zakoniti zastopnik, posvojitelj, posvojenec, brat, sestra 

ali rejnik. Za pravno osebo lahko vloži pritožbo njen zastopnik 
oziroma njen zagovornik.

(3) Pritožbo lahko vloži tudi predlagatelj postopka. Predla-
gatelj se lahko pritoži tako v škodo, kot v korist obdolženca.

(4) Če je izrečena sankcija odvzema predmetov, ki niso 
last obdolženca, se sme lastnik predmetov pritožiti glede izreka 
o odvzemu predmetov.

(5) Zagovornik, zakonec ali oseba, ki živi z obdolžencem 
v zunajzakonski skupnosti, krvni sorodnik v ravni vrsti, zakoniti 
zastopnik, posvojitelj, posvojenec, brat, sestra in rejnik obdol-
ženca lahko vložijo pritožbo tudi brez njegovega posebnega 
dovoljenja, vendar ne proti njegovi volji. Rok za pritožbo teče 
tudi v tem primeru od dneva, ko je bil prepis sodbe vročen 
obdolžencu oziroma njegovemu zagovorniku.

(6) Pravico do pritožbe imajo tudi tisti, ki so jim bile izre-
čene redovne globe.

Rok in način vložitve pritožbe ter rok za napoved pritožbe

151. člen
(1) Pritožba se vloži v osmih dneh po vročitvi sodbe.
(2) Rok za napoved pritožbe zoper odločbo, ki je bila 

ustno razglašena, začne teči z dnem ustne razglasitve odloč-
be. Če sodišče ni ustno razglasilo odločbe, ali če obdolženec, 
zagovornik, predlagatelj in lastnik odvzetih predmetov ob ustni 
razglasitvi odločbe niso bili navzoči, teče rok za napoved pri-
tožbe od vročitve prepisa izreka odločbe. Če je vsaj eden od 
upravičencev do pritožbe pritožbo napovedal, teče rok za pri-
tožbo od vročitve pisne sodbe.

(3) Pritožba se vloži pisno pri sodišču, ki je izdalo sodbo 
o prekršku in v zadostnem številu izvodov za sodišče, ki vodi 
postopek, za predlagatelja, obdolženca in zagovornika, da se 
jim vroči.

Odpoved pravici do pritožbe in umik

152. člen
(1) Obdolženec in predlagatelj se lahko odpovesta pravici 

do pritožbe, takoj, če je bila sodba o prekršku razglašena v 
njuni navzočnosti ali po prejemu sodbe o prekršku do konca 
pritožbenega roka, vloženo pritožbo pa lahko umakneta do 
izdaje odločbe višjega sodišča.

(2) Odpovedi pritožbi in umika pritožbe ni mogoče pre-
klicati.

Vsebina pritožbe

153. člen
Pritožba mora obsegati navedbo sodbe, proti kateri je 

podana, razlog za izpodbijanje, obrazložitev, predlog, naj se 
razveljavi ali spremeni in pritožnikov podpis.

Razlogi za pritožbo

154. člen
Sodba o prekršku se sme izpodbijati:
1. zaradi bistvene kršitve določb postopka o prekršku;
2. zaradi kršitve materialnih določb tega zakona ali pred-

pisa, ki določa prekršek;
3. zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega 

stanja;
4. zaradi odločitve o sankcijah, o odvzemu premoženjske 

koristi, o stroških postopka o prekršku in o premoženjskoprav-
nem zahtevku.

Bistvena kršitev določb postopka

155. člen
(1) Bistvena kršitev določb postopka o prekršku je po-

dana:
1. če je v postopku sodelovala uradna oseba, ki bi mo-

rala biti izločena (84. člen) ali je s pravnomočno odločbo bila 
izločena (87. člen);
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2. če je obdolžilni predlog podal nekdo, ki ne more biti 
predlagatelj;

3. če obdolženec v postopku o prekršku ni bil zaslišan 
pred izdajo sodbe o prekršku, razen v primerih iz drugega 
odstavka 69. člena ter prvega odstavka 129.a člena tega za-
kona;

4. če je bil obdolženec ali njegov zagovornik kljub svoji 
zahtevi na ustni obravnavi ali med izvajanjem drugih dejanj 
v postopku o prekršku prikrajšan za pravico uporabe svojega 
jezika oziroma jezika, ki ga razume in za pravice, da v svojem 
jeziku oziroma jeziku, ki ga razume spremlja potek ustne obrav-
nave oziroma postopka;

5. če je bil zahtevek, podan v obdolžilnem predlogu, pre-
koračen;

6. če se sodba o prekršku opira na dokaz, ki je bil prido-
bljen s kršitvijo z ustavo določenih človekovih pravic in temelj-
nih svoboščin ali na dokaz, na katerega se po določbah tega 
zakona ne more opirati;

7. če je bila z novo sodbo o prekršku, izdano po razve-
ljavitvi prejšnje sodbe prekršena določba devetega odstavka 	
129.a člena in enajstega odstavka 163. člena tega zakona;

8. če je izrek sodbe nerazumljiv, če nasprotuje sam sebi 
ali razlogom sodbe; ali če sodba nima razlogov oziroma so 
razlogi nerazumljivi.

(2) Bistvena kršitev določb postopka o prekršku je podana 
tudi, če sodišče med postopkom ali ob izdaji sodbe ni uporabilo 
ali je nepravilno uporabilo kakšno drugo določbo tega zakona, 
pa je to vplivalo ali bi moglo vplivati na zakonitost sodbe.

Kršitev materialnih določb zakona

156. člen
Kršitev materialnih določb tega zakona ali predpisa, ki 

določa prekršek, je podana, če je kršitev podana glede vpra-
šanja:

1. ali je dejanje, zaradi katerega je zoper obdolženca 
začet postopek, prekršek;

2. ali so podane okoliščine, ki izključujejo odgovornost 
za prekršek;

3. ali so podane okoliščine, ki izključujejo postopek o 
prekršku, zlasti pa ali je pregon za prekršek zastaral in ali je o 
zadevi že pravnomočno odločeno;

4. ali je bil glede prekrška, ki je predmet obdolžilnega 
predloga uporabljen predpis, ki se ne bi smel uporabiti;

5. ali je bila z odločitvijo o sankcijah ali odvzemu pre-
moženjske koristi prekoračena pravica, ki jo ima po zakonu 
sodišče;

6. ali so bile prekršene določbe o vštetju pridržanja ali 
pripora.

Zmotna in nepopolna ugotovitev dejanskega stanja

157. člen
(1) Dejansko stanje je zmotno ugotovljeno, če je kakšno 

odločilno dejstvo zmotno ugotovljeno, ali če je iz ugotovljenih 
dejstev napravljen nepravilen sklep.

(2) Dejansko stanje je nepopolno ugotovljeno, če kakšno 
odločilno dejstvo sploh ni bilo ugotovljeno.

(3) Pri uveljavljanju zmotne in nepopolne ugotovitve de-
janskega stanja na podlagi novih dejstev in dokazov mora 
pritožnik verjetno izkazati, da jih brez svoje krivde ni mogel 
uveljavljati v postopku na prvi stopnji. Ko se sklicuje na nova 
dejstva, mora navesti dokaze, s katerimi naj bi se ta dejstva 
dokazovala; ko se sklicuje na nove dokaze, pa mora navesti 
dejstva, ki jih s temi dokazi želi dokazati.

Izpodbijanje odločitve o sankciji

158. člen
(1) Sodba o prekršku se sme izpodbijati zaradi odločitve 

o sankciji tudi tedaj, če z njo sicer ni bila prekoračena zakonita 

pravica sodišča, ki vodi postopek, vendar to sodišče ni pravilno 
odmerilo sankcije glede na okoliščine, ki vplivajo na to, ali naj 
bo sankcija večja ali manjša.

(2) Odločitev o sankciji se sme izpodbijati tudi zaradi tega, 
ker je sodišče prve stopnje nepravilno uporabilo določbe o opo-
minu, o odpustitvi, neizreku ali o izključitvi sankcije ali ker teh 
določb ni uporabilo, čeprav so bili za to podani zakoniti pogoji.

(3) Odločitev o odvzemu premoženjske koristi se sme 
izpodbijati tudi, če sicer ne gre za kršitev materialnopravnih 
določb tega zakona ali predpisa, ki določa prekršek, pač pa je 
sodišče prve stopnje nepravilno izdalo to odločitev ali ni izre-
klo odvzema premoženjske koristi, čeprav so bili za to podani 
zakoniti pogoji.

(4) Odločitev o stroških postopka in o premoženjskoprav-
nem zahtevku se sme izpodbijati, če je sodišče o teh vprašanjih 
odločilo v nasprotju z določbami tega zakona.

Preizkus sodbe o prekršku

159. člen
Višje sodišče preizkusi sodbo o prekršku v tistem delu, v 

katerem se s pritožbo izpodbija, vendar mora vselej po uradni dol-
žnosti preizkusiti, ali je podana bistvena kršitev določb postopka o 
prekršku iz 1., 5., 6., 7. in 8. točke prvega odstavka 155. člena ter 
ali so bile v škodo obdolženca kršene materialne določbe zakona 
ali predpisa, ki določa prekršek (156. člena tega zakona).

Omejeno sklicevanje na kršitve

160. člen
Na kršitev zakona iz 1. točke prvega odstavka 155. člena 

tega zakona se sme pritožnik sklicevati v pritožbi samo, če na 
kršitev ni mogel opozoriti med postopkom o prekršku, ali če je 
nanjo opozoril, pa je sodišče prve stopnje ni upoštevalo.

Prepozna ali nedovoljena pritožba

161. člen
(1) Pritožba je prepozna, če je vložena po poteku zakon-

skega roka.
(2) Pritožba je nedovoljena, če jo je podala oseba, ki nima 

pravice do pritožbe ali oseba, ki se je pritožbi odpovedala, če 
je bila pritožba umaknjena ali pa po umiku pritožbe ponovno 
vložena ali če pritožba po zakonu ni dovoljena.

(3) Prepozno ali nedovoljeno pritožbo zavrže s sklepom 
sodišče prve stopnje. Proti sklepu, s katerim je bila prepozna 
ali nedovoljena pritožba zavržena, ima pritožnik pravico do 
pritožbe na višje sodišče.

(4) Sodišče prve stopnje pošlje pravočasno pritožbo s 
spisom brez odlašanja višjemu sodišču.

Navedbe o novih dejstvih in dokazih

162. člen
O navedbah v pritožbi, ki se tičejo novih dokazov in novih 

dejstev, se lahko sodnik poročevalec prepriča preko sodišča, ki 
je izdalo sodbo o prekršku. Lahko pa si od tega sodišča preskr-
bi tudi poročilo o kršitvah določb postopka o prekršku.

Odločanje višjega sodišča o pritožbi

163. člen
(1) Višje sodišče s sklepom zavrže prepozno ali nedovo-

ljeno pritožbo, če tega ni storilo sodišče prve stopnje.
(2) Višje sodišče lahko sodbo o prekršku potrdi, razveljavi 

ali spremeni.
(3) Višje sodišče zavrne pritožbo kot neutemeljeno in s 

sodbo potrdi sodbo sodišča prve stopnje, če ugotovi, da niso 
podani razlogi, zaradi katerih se sodba izpodbija in tudi ne ta-
kšne bistvene kršitve določb postopka, na katere je treba paziti 
po uradni dolžnosti (159. člen).
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(4) Višje sodišče ugodi pritožbi in s sklepom razveljavi 
sodbo o prekršku sodišča prve stopnje ali jo razveljavi po ura-
dni dolžnosti ter zadevo vrne v novo odločitev, če ugotovi, da 
je podana bistvena kršitev določb postopka o prekršku iz 1., 2., 
3. in 4. točke 155. člena tega zakona.

(5) Višje sodišče ugodi pritožbi in s sklepom razveljavi 
sodbo o prekršku sodišča prve stopnje, če spozna, da bi moralo 
sodišče prve stopnje zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve 
dejanskega stanja, ki ga pritožnik uveljavlja na podlagi novih 
dejstev in dokazov, za katere je verjetno izkazal, da jih brez 
svoje krivde ni mogel uveljaviti v postopku na prvi stopnji, do-
polniti dokazni postopek.

(6) Višje sodišče ugodi pritožbi, odpravi ugotovljene krši-
tve in s sodbo odloči o zadevi, če je podana bistvena kršitev 
določb postopka o prekršku iz 5., 6., 7. in 8. točke prvega 
odstavka 155. člena tega zakona.

(7) Če višje sodišče spozna, da bi moralo zaradi zmotne 
in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja dokazni postopek 
ponoviti, izvede dokazni postopek po določbah rednega sodne-
ga postopka ter odloči o zadevi.

(8) Višje sodišče ugodi pritožbi in s sodbo spremeni sod-
bo o prekršku sodišča prve stopnje ali jo spremeni po uradni 
dolžnosti, če ugotovi, da so bila odločilna dejstva v sodbi o pre-
kršku sodišča prve stopnje pravilno ugotovljena, da pa je treba 
na ugotovljeno dejansko stanje ob pravilni uporabi predpisov 
izdati drugačno sodbo. Višje sodišče s sodbo spremeni sodbo 
o prekršku sodišča prve stopnje tudi, če spozna, da je treba pri 
odmeri sankcij za prekrške oziroma odvzemu premoženjske 
koristi drugače presojati upoštevane okoliščine.

(9) Višje sodišče spremeni sodbo sodišča prve stopnje 
tudi takrat, kadar spozna, da je sodišče prve stopnje zmotno 
presodilo listine ali druge dokaze, ki jih ni samo izvedlo in je 
nanje oprlo sodbo.

(10) Če višje sodišče pri reševanju pritožbe ugotovi, da 
so razlogi, zaradi katerih je izdalo odločbo v korist obdolženca, 
v korist tudi kakšnemu drugemu obdolžencu, ki se ni pritožil ali 
se ni pritožil v tej smeri, ravna po uradni dolžnosti, kakor da bi 
se bil pritožil tudi ta.

(11) Če je pritožba vložena samo v korist obdolženca, se 
sodba o prekršku ne sme spremeniti v njegovo škodo.

Delna razveljavitev sodbe

164. člen
Višje sodišče sme razveljaviti sodbo sodišča prve stopnje 

samo deloma, če se dajo posamezni deli sodbe izločiti brez 
škode za pravilno odločitev.

Razširjen obseg pritožbe

165. člen
Pritožba zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejan-

skega stanja ali zaradi kršitve materialnopravnih določb tega 
zakona ali predpisa, ki določa prekršek, podana v korist obdol-
ženca, obsega tudi pritožbo zaradi odločitve o sankcijah in o 
odvzemu premoženjske koristi.

Oprava procesnih dejanj po opozorilu višjega sodišča

166. člen
(1) Sodišče prve stopnje mora opraviti vsa procesna de-

janja in pretresti vsa sporna vprašanja, na katera je opozorilo 
višje sodišče v svoji odločbi.

(2) Pri izreku nove odločbe je sodišče prve stopnje vezano 
na prepoved, ki je predpisana v enajstem odstavku 163. člena 
tega zakona.

Odločba višjega sodišča

167. člen
(1) Za odločbo višjega sodišča o pritožbi se smiselno 

uporabljajo določbe 135.,136. in 138. člena ter drugi odstavek 
140. člena tega zakona.

(2) V obrazložitvi odločbe oceni višje sodišče navedbe pri-
tožbe in navede kršitve materialnopravnih določb tega zakona 
ali predpisa, ki določa prekršek, ki jih je upoštevalo po uradni 
dolžnosti.

(3) Če višje sodišče razveljavi sodbo o prekršku sodišča 
prve stopnje zaradi bistvenih kršitev določb postopka o prekrških, 
je treba v obrazložitvi navesti, katere določbe so bile kršene in v 
čem je kršitev.

(4) Če se sodba o prekršku sodišča prve stopnje razveljavi 
zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, je 
treba navesti, v čem so pomanjkljivosti pri ugotovitvi dejanskega 
stanja.

Reševanje drugih pritožb

168. člen
V skladu z določbami tega poglavja zakona je treba reše-

vati tudi pritožbe zoper druge odločbe, izdane po tem zakonu v 
rednem sodnem postopku.

Enajsto poglavje	
IZREDNO PRAVNO SREDSTVO

Zahteva za varstvo zakonitosti

169. člen
(1) Zahteva za varstvo zakonitosti se lahko vloži zoper vsako 

odločbo, izdano na drugi stopnji oziroma vsako pravnomočno od-
ločbo, če je prekršen ta zakon ali predpis, ki določa prekršek.

(2) Zahtevo za varstvo zakonitosti lahko vloži državni tožilec 
po uradni dolžnosti ali na pobudo osebe, ki ima pravico do pritožbe 
zoper sodbo o prekršku sodišča prve stopnje.

Odločanje o zahtevi za varstvo zakonitosti

170. člen
O zahtevi za varstvo zakonitosti odloča Vrhovno sodišče 

Republike Slovenije v senatu treh sodnikov na nejavni seji.

Smiselna uporaba določb zakona o kazenskem postopku 	
za postopek za varstvo zakonitosti

171. člen
Glede postopka za varstvo zakonitosti se smiselno upora-

bljajo določbe zakona o kazenskem postopku o zahtevi za varstvo 
zakonitosti.

Dvanajsto poglavje	
POSTOPEK PROTI MLADOLETNIKOM

Uporaba določb v postopku proti mladoletnikom

172. člen
Določbe tega poglavja se uporabljajo v postopku proti ose-

bam, ki so storile prekršek kot mladoletniki, pa ob začetku postop-
ka o prekršku še niso stare 19 let. Druge določbe tega zakona se 
uporabljajo, kolikor niso v nasprotju z določbami tega poglavja.

Organi v postopku proti mladoletnikom

173. člen
Organi, ki sodelujejo v postopku proti mladoletniku, ter drugi 

organi in zavodi, od katerih se zahtevajo poročila in predlogi, so 
dolžni hitro ukrepati, da bi se postopek čimprej dokončal.

Krajevna pristojnost

174. člen
Za postopek o prekršku proti mladoletniku je krajevno pristo-

jen sodnik sodišča oziroma oddelka sodišča, na območju katerega 
mladoletnik stalno ali začasno prebiva.
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Enoten postopek

175. člen
Če je kdo storil en prekršek kot mladoleten, drugega pa kot 

polnoleten, se opravi enoten postopek po določbah, ki veljajo za 
polnoletne.

Izločitev postopka proti mladoletniku

176. člen
(1) Če je mladoletnik sodeloval pri prekršku skupaj s pol-

noletnimi storilci, se postopek proti njemu izloči.
(2) Postopek proti mladoletniku se sme združiti s postop-

kom zoper polnoletne storilce in opraviti po splošnih določbah 
tega zakona samo, če je združitev postopka nujna za vsestran-
sko razjasnitev stvari.

(3) Če se opravi enoten postopek proti mladoletniku in 
polnoletnim storilcem, se glede mladoletnika vselej uporabijo 
določbe tega poglavja.

Obvestitev o začetku postopka proti mladoletniku

177. člen
(1) O začetku postopka o prekršku proti mladoletniku obve-

sti sodišče starše, posvojitelja, rejnika oziroma skrbnika mladole-
tnika ter pooblaščen organ socialnega varstva, razen v primeru, 
ko je globa za prekršek predpisana v določenem znesku.

(2) V postopku proti mladoletnikom ima organ socialnega 
varstva poleg pravic, ki so mu izrecno dane v tem poglavju, tudi 
pravico seznaniti se s potekom postopka, dajati med postopkom 
predloge in opozarjati na dejstva in dokaze, ki so pomembni za 
pravilno odločbo.

Vabilo mladoletnika

178. člen
(1) Mladoletnika vabi sodišče po starših oziroma zakonitem 

zastopniku, razen če to ni mogoče, ker je treba hitro ravnati, ali 
zaradi drugih okoliščin.

(2) Mladoletniku se ne smejo vročiti pisanja na ta način, da 
bi se pritrdila na oglasno desko sodišča.

(3) Ustno naznanjene odločbe se morajo mladoletniku vse-
lej vročiti v overjenem prepisu.

Izključitev javnosti

179. člen
(1) Kadar se odloča v postopku o prekršku proti mladole-

tniku na ustni obravnavi, se javnost vselej izključi.
(2) Sodnik sodišča, ki vodi postopek o prekršku proti mla-

doletniku, sme dovoliti, da so na ustni obravnavi navzoče osebe, 
ki se ukvarjajo z varstvom in vzgojo mladoletnika ter znanstveni 
delavci.

(3) Sodišče, ki vodi postopek o prekršku proti mladoletniku, 
sme odrediti, naj se mladoletnik med izvedbo posameznih doka-
zov odstrani z ustne obravnave.

Obvezno zaslišanje

180. člen
(1) V postopku proti mladoletniku se sodba oziroma sklep o 

prekršku ne moreta izdati brez njegovega zaslišanja.
(2) Pri procesnih dejanjih, pri katerih je mladoletnik navzoč, 

zlasti pa pri njegovem zaslišanju, mora sodišče, ki vodi postopek, 
ravnati obzirno in upoštevati mladoletnikovo duševno razvitost, 
občutljivost in osebne lastnosti, da ne bi postopek škodljivo 
vplival na njegov razvoj.

Dolžnost pričevanja

181. člen
Nihče ne more biti oproščen dolžnosti pričevanja o okolišči-

nah, ki so potrebne za presojo mladoletnikove duševne razvito-
sti, ter za spoznanje njegove osebnosti in razmer, v katerih živi.

Ugotavljanje okoliščin

182. člen
(1) V postopku o prekršku proti mladoletniku je treba poleg 

dejstev, ki se nanašajo na prekršek, zlasti ugotoviti mladoletni-
kovo starost in okoliščine, ki so potrebne za presojo njegove du-
ševne razvitosti, preučiti okolje in razmere, v katerih mladoletnik 
živi ter druge okoliščine, ki zadevajo njegovo osebnost.

(2) Da se ugotovijo te okoliščine, je treba zaslišati mla-
doletnikove starše, njegove skrbnike in druge, ki lahko dajo o 
njih potrebne podatke. O teh okoliščinah se zahteva po potrebi 
poročilo pooblaščenega organa socialnega varstva.

Pravice v postopku

183. člen
V postopku o prekršku proti mladoletniku imajo poobla-

ščeni organ socialnega varstva in starši, posvojitelj, rejnik in 
skrbnik mladoletnika poleg pravic, ki so jim izrecno dane v tem 
poglavju, tudi pravico, seznaniti se s potekom postopka, dajati 
med postopkom predloge in opozarjati na dejstva in dokaze, ki 
so pomembni za pravilno odločitev.

Ustavitev postopka

184. člen
Če se med postopkom ugotovi, da mladoletnik ob storitvi 

prekrška še ni bil star 14 let, se postopek ustavi in o tem obvesti 
pooblaščen organ socialnega varstva.

Odločitev, da se postopek ne začne

185. člen
(1) Sodnik lahko odloči, da ne bo začel postopka proti mla-

doletniku, čeprav so dokazi, da je mladoletnik storil prekršek, če 
glede na naravo prekrška in okoliščine, v katerih je bil prekršek 
storjen, spozna, da postopek proti njemu ne bi bil smotrn.

(2) Sodnik, ki vodi postopek o prekršku proti mladoletniku, 
lahko s sklepom ustavi postopek, če med postopkom spozna, da 
mladoletniku ne bi bilo smotrno izreči sankcije. V ta namen lahko 
zahteva poročila od mladoletnikovih staršev oziroma skrbnika ter 
od drugih oseb in ustanov.

(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena se obdolžilni 
predlog s sklepom zavrne. Sklep o zavrnitvi predloga in sklep o 
ustavitvi postopka iz prejšnjega odstavka se dostavi tudi poobla-
ščenemu organu socialnega varstva in mladoletnikovim staršem 
oziroma skrbniku, da storijo potrebne ukrepe v skladu z njihovimi 
pravicami in dolžnostmi.

(4) Mladoletniku se odločbe vročajo po starših.

Vsebina odločbe

186. člen
(1) Vzgojni ukrep izreče sodišče mladoletniku s sklepom o 

prekršku, v katerem navede samo, katero sankcijo mu izreče, ne 
izreče pa, da je mladoletnik odgovoren za prekršek, glede kate-
rega je bil uveden postopek. V obrazložitvi sklepa opiše dejanje 
in navede okoliščine, ki opravičujejo izrečeno sankcijo.

(2) Sodba, s katero se izreče mladoletniku globa, mora biti 
izdana v obliki in s sestavnimi deli, ki so določeni za sodbo v 
rednem sodnem postopku.

Ni plačila stroškov postopka

187. člen
(1) Mladoletnik in oseba iz 172. člena tega zakona ne plača 

stroškov postopka o prekršku in se mu ne more v postopku o 
prekršku naložiti izpolnitev premoženjskopravnega zahtevka, 
razen če mu je bila izrečena globa.

(2) Če ima mladoletnik lastne dohodke ali premoženje, se 
mu lahko naloži plačilo stroškov postopka o prekršku in izpolni-
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tev premoženjsko pravnega zahtevka, tudi če se mu izreče le 
vzgojni ukrep.

Pritožba v mladoletnikovo korist

188. člen
Zoper sklep oziroma sodbo, s katero je mladoletniku izre-

čen vzgojni ukrep ali globa, se lahko osebe, ki imajo pravico do 
pritožbe zoper sodbo o prekršku, pritožijo v mladoletnikovo korist 
tudi proti njegovi volji.

Objava poteka postopka

189. člen
(1) Brez dovoljenja sodnika, ki vodi postopek o prekršku, se 

ne sme objaviti poteka postopka o prekršku proti mladoletniku in 
tudi ne odločba, ki je bila v njem izdana.

(2) Objaviti se sme samo tisti del postopka oziroma samo 
tisti del odločbe, ki ga je sodnik, ki vodi postopek o prekršku, 
dovolil objaviti, vendar pa se niti v tem primeru ne sme objaviti 
mladoletnikovega imena in ne drugih podatkov, iz katerih bi se 
dalo sklepati, za katerega mladoletnika gre.

Trinajsto poglavje	
POSTOPEK ZA ODVZEM PREMOŽENJSKE KORISTI

Odvzem premoženjske koristi

190. člen
(1) Premoženjska korist, ki je bila dosežena s prekrškom, 

se ugotavlja v postopku o prekršku po uradni dolžnosti.
(2) Prekrškovni organ oziroma sodišče, ki vodi postopek o 

prekršku, mora med postopkom zbirati dokaze in raziskovati oko-
liščine, ki so pomembne za ugotovitev premoženjske koristi.

(3) Če uveljavlja oškodovanec premoženjskopravni zahte-
vek, naj se mu vrnejo stvari, ki so bile pridobljene s prekrškom, 
oziroma znesek, ki ustreza njegovi vrednosti, se ugotavlja pre-
moženjska korist samo v tistem delu, ki ni zajet s premoženjsko-
pravnim zahtevkom.

Odmera premoženjske koristi

191. člen
(1) Prekrškovni organ oziroma sodišče, ki vodi postopek o 

prekršku, lahko izjemoma odmeri znesek premoženjske koristi 
po prostem preudarku, če bi bilo njeno ugotavljanje povezano 
z nesorazmernimi težavami ali če bi se zaradi tega postopek 
preveč zavlekel.

(2) Če naj se odvzame premoženjska korist pravni osebi, 
se v odločbi oziroma sodbi ali sklepu o prekršku izreče samo 
odvzem premoženjske koristi. Znesek, ki se odvzame, se določi 
v posebnem postopku pred sodiščem z uporabo določb o odvze-
mu premoženjske koristi drugemu prejemniku koristi po zakonu, 
ki ureja kazenski postopek.

Izrek odvzema premoženjske koristi

192. člen
(1) Odvzem premoženjske koristi se izreče z odločbo o 

prekršku, s sodbo o prekršku oziroma s sklepom o prekršku, s 
katerim je bil izrečen vzgojni ukrep.

(2) V sodbi, odločbi oziroma sklepu o prekršku mora biti v 
izreku o odvzemu premoženjske koristi navedeno, kateri vredno-
stni predmet oziroma kolikšen denarni znesek se odvzame.

(3) V primeru, ko je s prekrškom pridobljena premoženj-
ska korist javno znana (npr. parkirnina na javnih parkiriščih), in 
ne presega 40 eurov, je odmera zneska premoženjske koristi 
obvezni sestavni del izreka odločbe oziroma sodbe ali sklepa o 
prekršku, ne glede na vrsto postopka.

(4) O odvzemu premoženjske koristi se lahko odloči tudi lo-
čeno od izreka sankcije za prekršek, če bi se zaradi ugotavljanja 
premoženjske koristi preveč zavlekel postopek o prekršku.

Štirinajsto poglavje	
POVRNITEV ŠKODE, REHABILITACIJA IN DRUGE PRAVICE 

OSEB, KI SO JIM BILE NEOPRAVIČENO IZREČENE 
SANKCIJE ALI JIM JE BILA NEUTEMELJENO VZETA 

PROSTOST

Pravica do povrnitve škode

193. člen
(1) Komur je bila v postopku o prekršku izrečena sankcija, 

ima pravico do povrnitve škode, ki jo je utrpel zaradi neopraviče-
nega izreka sankcije, če je bila pravnomočna odločba oziroma 
sodba ali sklep o prekršku spremenjena ali razveljavljena in 
postopek zoper njega pravnomočno ustavljen zato, ker je bilo 
ugotovljeno, da dejanje ni prekršek, ali pa zato, ker so bili podani 
razlogi, ki izključujejo storilčevo odgovornost za prekršek. Pra-
vico do povrnitve škode, ki obsega tudi neupravičeno plačano 
globo in stroške postopka, ima tudi tisti, ki jih je plačal ali zoper 
katerega je bila odločba izvršena pred pravnomočnostjo.

(2) Pravice do povrnitve škode iz prejšnjega odstavka nima 
tisti, ki je s svojim krivim priznanjem ali kako drugače povzročil 
izrek sankcije, razen če je bil v to prisiljen.

(3) Pri izreku sankcije za prekršek v steku se pravica do 
povrnitve škode lahko nanaša na posamezne prekrške, glede 
katerih so izpolnjeni pogoji za priznanje odškodnine.

(4) Pravica do povrnitve škode zastara v treh letih od dne-
va, ko je postala sodba o ustavitvi postopka pravnomočna.

(5) Tožba za povrnitev škode se vloži zoper Republiko 
Slovenijo.

(6) Pred vložitvijo tožbe za povrnitev škode mora oškodo-
vanec vložiti zahtevo na državno pravobranilstvo, da se z njim 
sporazume o obstoju škode ter o vrsti in višini odškodnine. Če 
državno pravobranilstvo in oškodovanec ne dosežeta spora-
zuma v treh mesecih od vložitve zahteve, lahko oškodovanec 
pri pristojnem sodišču vloži tožbo za povrnitev škode. Če je bil 
dosežen sporazum le glede dela zahtevka, sme vložiti tožbo 
glede ostanka.

(7) Dokler pred državnim pravobranilstvom traja postopek 
iz prejšnjega odstavka, ne teče zastaranje pravice do povrnitve 
škode iz četrtega odstavka tega člena.

Dedovanje pravice do povrnitve škode

194. člen
(1) Dediči podedujejo samo oškodovančevo pravico do 

povrnitve premoženjske škode, če pa je oškodovanec že vložil 
zahtevek, lahko dediči nadaljujejo postopek le v mejah njegove-
ga prejšnjega oškodninskega zahtevka.

(2) Oškodovančevi dediči po njegovi smrti nadaljujejo po-
stopek za povrnitev škode oziroma začno postopek, če je oško-
dovanec umrl, preden je iztekel zastaralni rok, pa se zahtevku 
ni odpovedal.

Kdo ima pravico do povrnitve škode

195. člen
(1) Pravico do povrnitve škode ima tudi:
1. kdor je bil pridržan, ni pa bil zoper njega začet postopek 

o prekršku ali je bil ta postopek pravnomočno ustavljen;
2. komur je bila zaradi napake ali nezakonitega dela sodi-

šča kakorkoli neutemeljeno vzeta prostost.
(2) Do povrnitve škode nima pravice, kdor je s svojim nedo-

voljenim dejanjem povzročil, da mu je bila vzeta prostost.
(3) V postopku za povrnitev škode v primerih iz prvega 

odstavka tega člena se primerno uporabljajo določbe tega 
poglavja.

Objava v sredstvih javnega obveščanja

196. člen
(1) Če je bil primer, na katerega se nanaša neopravičen 

izrek ali neutemeljen odvzem prostosti neke osebe, prikazan 
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v sredstvu javnega obveščanja in je bilo s tem prizadeto njeno 
dobro ime, objavi sodišče, ki je odločalo o prekršku, na njeno 
zahtevo v časniku ali drugem sredstvu javnega obveščanja 
sporočilo o odločbi, iz katere izhaja neopravičenost prejšnje 
odločbe oziroma ukrepa. Če primer ni bil prikazan v sredstvu 
javnega obveščanja, pošlje na zahtevo te osebe tako sporočilo 
njenemu delodajalcu. Po smrti te osebe imajo to pravico njen 
zakonec, otroci, starši, bratje in sestre ter oseba, s katero je 
živela v zunajzakonski skupnosti.

(2) Zahteva iz prejšnjega odstavka je dovoljena tudi, če ni 
bila zahtevana povrnitev škode.

(3) Zahtevo iz prvega in drugega odstavka tega člena je 
treba podati v šestih mesecih po pravnomočnosti odločbe o usta-
vitvi postopka pri sodišču, ki je vodilo postopek o prekršku na prvi 
stopnji. Pri odločanju o zahtevi se primerno uporabljajo določbe 
drugega in tretjega odstavka 193. člena tega zakona.

Priznanje delovne oziroma zavarovalne dobe

197. člen
(1) Osebi, ki ji je zaradi izvršitve neopravičeno izrečene 

sankcije ali neutemeljenega odvzema prostosti v postopku o 
prekršku prenehalo delovno razmerje ali lastnost zavarovanca 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, se prizna delovna 
oziroma zavarovalna doba, kot da bi bila delala tisti čas, ki ga 
je zaradi neopravičenega izreka sankcije ali neutemeljenega 
odvzema prostosti izgubila.

(2) Pri vsakem odločanju o pravici na katero vpliva dolžina 
delovne oziroma zavarovalne dobe, upošteva pristojni organ 
dobo, priznano po prejšnjem odstavku.

(3) Če pristojni organ ne upošteva dobe, priznane po prvem 
odstavku tega člena, lahko oškodovanec zahteva, da pristojno 
sodišče ugotovi, da mu je ta čas po zakonu priznan. Tožba 
se vloži zoper organ, ki ne priznava priznane dobe in zoper 
 Republiko Slovenijo.

(4) Organu, pri katerem se uveljavlja pravica iz drugega 
odstavka tega člena, se izplača iz sredstev proračuna Republike 
Slovenije prispevek za čas, za katerega je bila po prvem odstav-
ku tega člena doba priznana.

(5) Zavarovalna doba, priznana po prvem odstavku tega 
člena, se v celoti všteva v pokojninsko dobo.

Primerna uporaba določb

198. člen
Določbe tega poglavja se primerno uporabljajo tudi za 

zahtevek za povrnitev neupravičeno izrečene ali neupravičeno 
izterjane globe, odvzema premoženjske koristi, odvzema pred-
metov in izkupička od prodanih predmetov.

TRETJI DEL

Petnajsto poglavje	
IZVRŠITEV IN EVIDENCE ODLOČB

Pravnomočnost odločb

199. člen
Odločba organa za odločanje o prekršku (odločba, sodba 

oziroma sklep) postane pravnomočna, ko je ni možno več iz-
podbijati z zahtevo za sodno varstvo oziroma s pritožbo, ali če 
zoper njo ni pravnega sredstva.

Izvršitev odločbe

200. člen
(1) Odločba, izdana v postopku o prekršku, se izvrši, ko 

postane pravnomočna in ko za izvršitev ni zakonskih ovir, če 
ta zakon ne določa drugače.

(2) Odločba, s katero je izrečena globa ali s katero je od-
ločeno o stroških postopka ali prisojena odškodnina, se izvrši, 
ko preteče rok, ki je v njej določen za plačilo globe, stroškov 
postopka oziroma odškodnine.

(3) Če je storilec vložil zahtevo za sodno varstvo oziroma 
pritožbo, pa zahteva oziroma pritožba zadrži izvršitev ali če 
izvršitev zadrži sodišče, se šteje ta rok od dneva, ko je bila sto-
rilcu naznanjena odločba, s katero je bila izpodbijana odločba 
potrjena ali spremenjena.

(4) Na podlagi izvršljive odločbe o prekršku organ, pristo-
jen za izterjavo, po uradni dolžnosti pridobi osebne podatke, 
potrebne za izterjavo.

Zavarovanje izvršitve

201. člen
(1) Če storilec ne more dokazati identitete ali nima stal-

nega prebivališča ali če bi se z odhodom zaradi prebivanja v 
tujini lahko izognil odgovornosti za prekršek, lahko organ za 
postopek o prekršku, ki je odločil o prekršku na prvi stopnji, 
obenem odloči, naj se odločba izvrši takoj ne glede na pritožbo, 
če spozna, da bi storilec lahko onemogočil njeno izvršitev.

(2) Če sodišče izreče izgon tujca iz države kot stransko 
sankcijo, se tujcu lahko ob pogojih iz prvega odstavka tega čle-
na določi kraj, kjer mora prebivati do pravnomočnosti odločbe, 
vendar najdlje za čas 30 dni.

(3) Če prekrškovni organ oziroma sodišče odloči, da se od-
ločba izvrši takoj, se zahteva za sodno varstvo oziroma pritožba 
pošlje pristojnemu sodišču najpozneje v štiriindvajsetih urah po 
poteku vseh rokov iz prvega odstavka 60. člena tega zakona in 
prvega odstavka 151. člena tega zakona; pristojno sodišče mora 
izdati odločbo v 48 urah, potem ko je dobilo spis.

(4) Če je izrečena globa, lahko organ za postopek o prekr-
šku ob pogojih iz prvega odstavka tega člena, če storilec globe 
takoj ne plača, določi, da se globa takoj prisilno izterja, pri tem 
pa se ne uporabljajo določbe tega zakona o nadomestitvi prisilne 
izterjave globe z opravo določene naloge v splošno korist ali v 
korist samoupravne lokalne skupnosti. Predlog za prisilno izterja-
vo se takoj posreduje organu, pristojnemu za izterjavo davkov.

(5) Če se je bati, da se bo storilec med postopkom o 
prekršku ali do izvršitve odločbe skril ali odšel neznano kam 
ali v tujino, lahko pooblaščena uradna oseba prekrškovnega 
organa oziroma sodišče zaradi zavarovanja izvršitve odločbe 
s sklepom odloči, da se mu začasno vzamejo potna listina, 
vozniško dovoljenje, dokumenti vozila, prevozne listine ali drugi 
dokumenti, ki spremljajo blago, vrednostni papirji, prevozna 
sredstva ali druge premičnine, ki jih ima pri sebi, ne glede na 
to, ali je njihov lastnik ali ne. Začasni odvzem lahko traja največ 
šest mesecev in se lahko s sklepom podaljša še za največ šest 
mesecev. Storilcu je treba takoj, najkasneje pa v treh urah, 
vročiti pisni sklep o začasnem odvzemu z navedbo razlogov 
za odvzem in s pravnim poukom.

(6) Pritožba zoper sklep iz prejšnjega odstavka ne zadrži 
njegove izvršitve. O pritožbi odloči senat pristojnega okrožne-
ga sodišča (šesti odstavek 25. člena Zakona o kazenskem 
postopku) v 48 urah.

(7) Sklep iz petega odstavka tega člena o začasnem 
odvzemu potne listine, vozniškega dovoljenja, dokumentov 
vozila, prevoznih listin ali drugih dokumentov, ki spremljajo 
blago izvrši pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa 
oziroma sodišče, ki ga je izdalo. Sklep o začasnem odvzemu 
vrednostnih papirjev ali premičnin iz prejšnjega odstavka izvrši 
pristojni davčni organ po določbah zakona, ki ureja prisilno 
izterjavo davkov, če ni s posebnim zakonom drugače določeno. 
Če organ, pristojen za izvršitev sklepa iz petega odstavka tega 
člena, pri izvrševanju naleti na upiranje ali ogrožanje, ali če to 
utemeljeno pričakuje, lahko zaprosi za pomoč policijo, ki v skla-
du s svojimi pristojnostmi in pooblastili zagotovi, da nemoteno 
izvrši ukrepe, določene s tem sklepom.

(8) Če se postopek z odločbo ustavi ali če storilec plača 
globo, ugotovljeno škodo, pridobljeno premoženjsko korist in 
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stroške postopka, se začasno odvzete listine in predmeti iz pe-
tega odstavka tega člena vrnejo storilcu. Če storilec tudi po prav-
nomočnosti odločbe ne plača izrečene globe, povzročene škode 
ali stroškov postopka, se iz začasno odvzetih vrednostnih papir-
jev ali drugih predmetov iz petega odstavka tega člena poravnajo 
izrečena globa, ugotovljena škoda, pridobljena premoženjska 
korist in stroški postopka, presežek pa se vrne storilcu, začasno 
odvzeta potna listina, vozniško dovoljenje, dokumenti vozila, 
prevozne listine ali drugi dokumenti, ki spremljajo blago, pa se po 
pravnomočnosti odločbe pošljejo organu, ki jih je izdal.

(9) Za hrambo in upravljanje z začasno odvzetimi listi-
nami in predmeti iz petega odstavka tega člena se smiselno 
uporabljajo določbe zakona o kazenskem postopku o hrambi 
in upravljanju zaseženih predmetov in začasnem zavarovanju 
zahtevka za odvzem premoženjske koristi, če s posebnim za-
konom ni drugače določeno.

(10) Zadeve o prekrških iz tega člena se obravnavajo 
prednostno.

Izvrševanje

202. člen
(1) Globo, odvzem premoženjske koristi s plačilom denar-

nega zneska in plačilo stroškov postopka, izrečenih z odločbo o 
prekršku prekrškovnega organa, in stroškov postopka, izreče-
nih s sodbo oziroma sklepom sodišča, če je zahteva za sodno 
varstvo zavrnjena ali zavržena, izvrši pristojni davčni organ po 
določbah zakona, ki ureja prisilno izterjavo davkov, na predlog 
prekrškovnega organa, ki je izdal odločbo o prekršku.

(2) Za izvrševanje drugih stranskih sankcij, izrečenih z 
odločbo o prekršku prekrškovnega organa, se uporabljajo do-
ločbe zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, če zakon ne 
določa drugače.

(3) Predmete, odvzete v postopku o prekršku z odločbo 
prekrškovnega organa ali s sodbo sodišča, proda pristojni 
davčni organ po določbah zakona, ki ureja prisilno izterjavo 
davkov. Denar, ki se dobi s prodajo odvzetih predmetov, je 
prihodek države.

(4) Globo, odvzem premoženjske koristi s plačilom denarne-
ga zneska in plačilo stroškov postopka, izrečenih s sodbo oziroma 
sklepom, izvrši na predlog okrajnega sodišča pristojni davčni 
organ po določbah zakona, ki ureja prisilno izterjavo davkov.

(5) Stranske sankcije kazenskih točk v cestnem prometu, 
prepovedi vožnje motornega vozila in odvzema predmetov, 
odvzem premoženjske koristi ter prenehanje veljavnosti voz-
niškega dovoljenja, izrečene s sodbo ali sklepom o prekršku, 
izvrši okrajno sodišče, ki je odločalo o prekršku na prvi stopnji 
po določbah zakona, ki ureja izvrševanje kazenskih sankcij, če 
z zakonom ni določeno drugače.

(6) Sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja, 
o določitvi uklonilnega zapora in o nadomestitvi globe z opravo 
določene naloge v splošno korist ali korist samoupravne lokalne 
skupnosti izvrši okrajno sodišče, ki je po tem zakonu pristojno za 
določitev uklonilnega zapora, po določbah zakona, ki ureja izvr-
ševanje kazenskih sankcij, če z zakonom ni določeno drugače.

(7) Za osebe, ki prestajajo uklonilni zapor, se smiselno 
uporabljajo določbe zakona o izvrševanju kazenskih sankcij o 
izvrševanju kazni zapora.

Odločanje in izdaja sklepa o prenehanju veljavnosti 
vozniškega dovoljenja

202.a člen
(1) Sodišče izda sklep o prenehanju veljavnosti vozniške-

ga dovoljenja po uradni dolžnosti na podlagi obvestila organa, 
pristojnega za vodenje skupne evidence kazenskih točk. Obra-
zložitev sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja 
mora vsebovati navedbo vseh kategorij motornih vozil, vpisanih 
v vozniško dovoljenje storilca, s katerimi so bili storjeni prekrški 
zoper varnost javnega prometa, in podatkov o pravnomočnih 
sodbah in odločbah o prekrških, s katerimi so bile storilcu izre-

čene kazenske točke v cestnem prometu (navedba organa, ki 
je sodbo oziroma odločbo izdal, datum izdaje in pravnomočno-
sti sodbe oziroma odločbe).

(2) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je dovoljena pri-
tožba. Pritožbo lahko vložijo imetnik vozniškega dovoljenja, 
njegov zakoniti zastopnik oziroma zagovornik v osmih dneh od 
vročitve sklepa. Pritožba se vloži pisno pri sodišču, ki je izdalo 
sklep. Pritožba mora vsebovati navedbo sklepa, obrazložitev 
in podpis vložnika.

(3) Če je pritožba prepozna ali je ni vložila upravičena 
oseba, jo sodišče, ki je izdalo sklep iz prvega odstavka tega čle-
na, zavrže s sklepom, zoper katerega je dovoljena pritožba.

(4) O pritožbi zoper sklep iz prvega in tretjega odstavka 
tega člena odloča višje sodišče s sklepom, ki ga izda v petnaj-
stih dneh od prejema spisa.

(5) Če sodišče storilcu prekrška izreče stransko sankcijo 
kazenskih točk v cestnem prometu v številu, pri katerem se 
izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, mu hkrati 
s sodbo oziroma sklepom izreče prenehanje veljavnosti vozni-
škega dovoljenja.

Postopek določitve uklonilnega zapora

202.b člen
(1) Uklonilni zapor se določi po uradni dolžnosti ali na 

predlog okrajnega sodišča, ki je odločalo o prekršku na prvi 
stopnji, ali na predlog prekrškovnega organa, če izrečena globa 
v določenem roku ni bila plačana.

(2) Uklonilni zapor se določi s sklepom. Zoper ta sklep je 
dovoljen pisni ugovor, ki ga lahko vložijo storilec, njegov za-
koniti zastopnik oziroma zagovornik v osmih dneh od vročitve 
sklepa. Sodišče v sklepu o določitvi uklonilnega zapora storilca 
opozori, da lahko namesto ugovora zoper sklep poda predlog 
za nadomestitev globe z opravo določene naloge v splošno 
korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti.

(3) O ugovoru zoper sklep iz prejšnjega odstavka oziroma 
predlogu za nadomestitev globe z opravo določene naloge v 
splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti odloča 
sodišče, ki je izdalo sklep o uklonilnem zaporu.

(4) Ugovor zoper sklep o določitvi uklonilnega zapora 
mora vsebovati navedbo sklepa, dejstev, s katerimi se uteme-
ljuje, dokaze za ta dejstva (npr. potrdilo o plačani globi, potrdilo 
o premoženjskem stanju, lastniških deležih na nepremičnem 
ali premičnem premoženju, zadnjo odločbo davčnega organa 
o odmeri dohodnine, potrdilo o številu vzdrževanih družinskih 
članov) in podpis vlagatelja.

(5) Če storilec hkrati z ugovorom zoper sklep o določitvi 
uklonilnega zapora predlaga nadomestitev globe z opravo do-
ločene naloge v splošno korist ali korist samoupravne lokalne 
skupnosti, sodišče najprej odloči o tem predlogu po določbah 
tega zakona o nadomestitvi globe z nalogami v splošno korist 
ali korist samoupravne lokalne skupnosti. Če storilec določeno 
nalogo v redu opravi, sodišče ugodi ugovoru in razveljavi sklep 
o določitvi uklonilnega zapora, sicer pa ugovor kot neutemeljen 
zavrne.

(6) Sodišče lahko glede na navedbe v ugovoru razpiše 
narok, če je to potrebno za ugotovitev storilčevega premoženj-
skega stanja in možnosti za plačilo globe ali drugih dejstev, 
pomembnih za odločitev o ugovoru. Pri tem lahko sodišče 
zahteva poročilo od pooblaščenega organa socialnega varstva 
o okolju in razmerah, v katerih storilec živi. Če vlagatelj, ki je 
bil pravilno vabljen, ne pride na narok, sodišče odloči brez 
njegove izjave.

(7) Prepozen ali nedovoljen ugovor sodišče zavrže s 
sklepom, proti kateremu je dovoljena pritožba na višje sodi-
šče. Višje sodišče mora odločiti v petnajstih dneh od prejema 
spisa.

(8) Če je ugovor utemeljen, sodišče s sklepom razveljavi 
sklep o določitvi uklonilnega zapora. Če ugovor ni utemeljen, 
ga sodišče zavrne. Zoper sklep o ugoditvi ugovoru ni pritožbe, 
zoper sklep o zavrnitvi ugovora pa je dovoljena pritožba na 
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višje sodišče. Višje sodišče mora odločiti v petnajstih dneh od 
prejema spisa.

Nadomestitev globe z nalogami v splošno korist ali korist 
samoupravne lokalne skupnosti

202.c člen
(1) Če storilec ni predlagal nadomestitve globe z opra-

vo določene naloge v splošno korist ali korist samoupravne 
lokalne skupnosti v postopku določitve uklonilnega zapora, 
lahko ta predlog vloži najpozneje tri dni po vročitvi poziva 
za nastop izvrševanja uklonilnega zapora. Predlog za na-
domestitev globe zadrži izvrševanje uklonilnega zapora do 
pravnomočnosti odločitve sodišča o predlogu storilca. Sodi-
šče mora storilca o pravici iz tega odstavka poučiti v pozivu 
za nastop izvršitve uklonilnega zapora.

(2) Če predlog ni dovoljen ali je prepozen, ga sodišče 
zavrže s sklepom, če pa ni utemeljen, ker ni razlogov za 
nadomestitev globe po tem zakonu, ga s sklepom zavrne. 
Zoper sklep o zavrženju ali zavrnitvi predloga je dopustna 
pritožba. Višje sodišče mora o pritožbi odločiti v petnajstih 
dneh od prejema spisa.

(3) Če je predlog utemeljen, sodišče pripravi predlog 
konkretne naloge in ga pošlje pristojnemu centru za socialno 
delo ter ga pozove, da na podlagi mreže izvajalcev izbere 
ustrezno organizacijo. Center za socialno delo pripravi pre-
dlog na podlagi razgovora s kandidatom, njegovih osebnih 
lastnosti in sposobnosti, seznama organizacij in konkretne-
ga dogovora z organizacijo. Center za socialno delo mora 
najpozneje v 30 dneh sporočiti sodišču organizacijo, ki bo 
posamezniku omogočila opravljanje nalog. Če se kandidat 
neopravičeno ne odzove vabilu na razgovor ali se mu izmika, 
se šteje, da je umaknil predlog za nadomestitev globe, o 
čemer center za socialno delo obvesti sodišče.

(4) Sodišče ugodi predlogu storilca s sklepom o nado-
mestitvi globe, s katerim se določijo tudi vrsta, organizacija 
in trajanje naloge, ki jo mora storilec opraviti. Zoper sklep o 
nadomestitvi globe ni pritožbe.

Evidence prekrškovnih organov

203. člen
(1) Prekrškovni organi morajo zaradi zagotavljanja izvr-

ševanja pravnih posledic odločb o prekršku, za ugotavljanje 
prej izrečenih sankcij za prekrške in za izdajanje potrdil o 
podatkih iz te evidence voditi evidenco o pravnomočnih 
odločbah o prekrških.

(2) Evidenca iz prvega odstavka mora vsebovati zlasti:
– podatke o storilcu prekrška (osebno ime in EMŠO ter 

naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča za fizično 
osebo oziroma firmo in sedež ter enotno matično številko 
za pravno osebo, če je storilec tujec, pa namesto EMŠO 
njegove rojstne podatke);

– pravno opredelitev prekrška;
– številko in datum izdane odločbe o prekršku ter izre-

čeno sankcijo.
(3) Način vodenja evidence iz tega člena predpiše mi-

nister, pristojen za pravosodje.

Evidence pravnomočnih odločb sodišč

204. člen
(1) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, vodi evidenco 

pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, ki obsega 
podatke iz drugega odstavka prejšnjega člena. Evidenca 
pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških se vodi 
zaradi zagotavljanja izvrševanja pravnih posledic sodb in 
sklepov o prekršku, za ugotavljanje prej izrečenih sankcij za 
prekrške in za izdajanje potrdil o podatkih iz te evidence.

(2) Način vodenja evidence iz prejšnjega odstavka 
predpiše minister, pristojen za pravosodje.

Dajanje podatkov iz evidenc o pravnomočnih odločbah 	
o prekrških

204.a člen
(1) Podatki, ki so vpisani v evidence iz 203. in 204. člena 

tega zakona, se lahko dajejo samo na podlagi pisne prošnje 
posameznika, na katerega se podatki nanašajo, če jih potre-
buje za uveljavljanje svojih pravic. Za izpisek iz teh evidenc 
se plača taksa v znesku, ki se plača za izdajo izpiskov iz 
kazenske evidence. Drugim uporabnikom se podatki iz teh 
evidence dajejo brezplačno na podlagi obrazložene pisne 
zahteve, če imajo za uporabo teh podatkov upravičen na 
zakonu utemeljen interes.

(2) Podatki, ki so vpisani v evidence iz prejšnjega odstav-
ka, se lahko dajejo pisno ali z uporabo informacijske tehnologije 
tako, da je zagotovljeno njihovo varovanje v skladu z zakonom, 
ki ureja varstvo osebnih podatkov.

(3) Podatke iz evidence iz 203. člena tega zakona da-
jejo uporabnikom iz prvega odstavka tega člena prekrškovni 
organi, podatke iz evidence iz 204. člena tega zakona pa mi-
nistrstvo, pristojno za pravosodje. Vloga za dajanje podatkov 
iz teh evidenc se lahko vloži v pisni obliki pri organu, ki vodi 
evidenco, ali v elektronski obliki pri ministrstvu, pristojnem za 
pravosodje, ki zagotavlja sprejem vlog v elektronski obliki in 
njihovo posredovanje organom, pristojnim za dajanje podat-
kov iz teh evidenc.

(4) Minister, pristojen za pravosodje, v soglasju z mini-
strom, pristojnim za javno upravo, podrobneje določi tehnične 
pogoje za sprejem in posredovanje vloge v elektronski obliki za 
dajanje podatkov iz evidenc iz 203. in 204. člena tega zakona 
z uporabo informacijske tehnologije.

Izbris

205. člen
Pravnomočne odločbe, sodbe oziroma sklepi o prekrških 

se iz evidenc iz 203. in 204. člena tega zakona izbrišejo po 
poteku treh let od dneva pravnomočnosti odločb.

Zbirke podatkov, ki jih vodijo organi za postopek 	
o prekrških

206. člen
(1) Zaradi evidence zadev, ki jih obravnavajo, za učin-

kovito vodenje in preglednost postopkov ter za statistično po-
ročanje vodijo sodišča naslednje zbirke podatkov (določene 
vpisnike in pomožne knjige):

– vpisnik za zadeve o prekrških na prvi stopnji;
– vpisnik za zadeve o prekrških na drugi stopnji;
– splošni vpisnik;
– vpisnik za zaupne, tajne in strogo tajne zadeve;
– vpisnik za prenehanje veljavnosti vozniških dovoljenj na 

podlagi doseženega ali preseženega z zakonom določenega 
števila kazenskih točk na prvi stopnji;

– vpisnik za prenehanje veljavnosti vozniških dovoljenj na 
podlagi doseženega ali preseženega z zakonom določenega 
števila kazenskih točk na drugi stopnji;

– druge vpisnike v skladu s sodnim redom;
– seznam odvzetih predmetov;
– evidenco zapadle, neplačane globe, povprečnine, stro-

škov postopka, odvzete premoženjske koristi in kazni za kršitev 
postopka ter uklonilnih zaporov.

(2) Za namene iz prejšnjega odstavka vodijo prekrškovni 
organi naslednje zbirke podatkov (določene vpisnike in pomo-
žne knjige):

– vpisnik za zadeve prekrškov, v katerih se izda plačilni 
nalog;

– vpisnik za zadeve prekrškov, v katerih se izda odločba 
o prekršku;

– vpisnik za zadeve, v katerih se vloži obdolžilni predlog;
– seznam odvzetih predmetov;
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– evidenco zapadle, neplačane globe, povprečnine, stro-
škov postopka, odvzete premoženjske koristi in kazni za kršitev 
postopka ter uklonilnih zaporov.

(3) Zbirke podatkov iz prejšnjega odstavka lahko vsebu-
jejo naslednje osebne podatke:

– obdolženca oziroma kaznovanega: osebno ime, za 
poročene ženske tudi dekliški priimek, datum, kraj in občina 
rojstva, EMŠO, naslov stalnega prebivališča (stalnega, zača-
snega), državljanstvo, poklic, zaposlitev, ime in sedež pravne 
osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika, podatki 
o vozniškem dovoljenju (številka vozniškega dovoljenja, uprav-
na enota, ki ga je izdala, datum izdaje vozniškega dovoljenja 
po opravljenem vozniškem izpitu, kategorije motornih vozil, za 
katere je bilo vozniško dovoljenje izdano),

– predlagatelja, drugih udeležencev v postopku, pošiljate-
ljev vlog oziroma prevzemnikov: osebno ime, naslov prebivali-
šča (stalnega, začasnega), ime in sedež pravne osebe oziroma 
samostojnega podjetnika posameznika.

(4) Posamezne zbirke podatkov lahko vsebujejo tudi dru-
ge podatke, ki niso osebni, in so potrebni za dosego namena 
iz prvega odstavka tega člena.

(5) Osebni in drugi podatki, ki se vpisujejo v zbirke po-
datkov, se pridobivajo iz podatkov v spisu, lahko pa tudi iz že 
obstoječih zbirk podatkov.

(6) Podatke iz evidenc lahko obdelujejo v času pet let po 
pravnomočnosti odločbe prekrškovni organi, sodišča, državna 
tožilstva, policija, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil, 
stranke oziroma drugi udeleženci, ki so na podlagi procesnih 
zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posame-
zni zadevi, ostali uporabniki pa le, če so za uporabo podatkov 
pooblaščeni z zakonom.

(7) Dokumentarno gradivo, ki nastaja pri delu organov za 
postopek o prekrških v obliki vpisnikov, se hrani trajno. Doku-
mentarno gradivo, ki nastaja pri delu organov za postopek o 
prekrških v obliki določenih pomožnih knjig (seznam odvzetih 
predmetov, evidenca zapadle, neplačane globe, povprečnine, 
stroškov postopka, odvzete premoženjske koristi in kazni za 
kršitev postopka), se hrani pet let. Za hrambo in izločanje 
dokumentarnega gradiva se do izdaje novega predpisa upo-
rabljajo določbe Pravilnika o notranjem poslovanju organov za 
postopek o prekrških (Uradni list SRS, št. 18/86, 22/86 – popr. 
in 16/88 ter Uradni list RS, št. 48/90, 35/98, 17/2000, 7/2001 
in 105/2001).

(8) Minister, pristojen za pravosodje, podrobneje predpiše 
obliko in vsebino posameznih zbirk podatkov (določenih vpi-
snikov in pomožnih knjig iz prvega in drugega odstavka tega 
člena) pri organih za postopek o prekrških.

Vodenje skupne evidence kazenskih točk

207. člen
(1) Pri ministrstvu, pristojnem za pravosodje, se vodi 

skupna evidenca o številu izrečenih kazenskih točk za posa-
mezne storilce prekrškov in pravnomočnih odločbah o prene-
hanju veljavnosti vozniškega dovoljenja (v nadaljnjem besedilu: 
evidenca). Evidenca se vodi zaradi evidentiranja in obdelave 
podatkov o storilcih prekrškov, ki so jim bile za prekrške v 
cestnem prometu izrečene kazenske točke, in števila izre-
čenih kazenskih točk, evidentiranja podatkov o tem, katerim 
voznikom je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega 
dovoljenja oziroma prepoved uporabe vozniškega dovoljenja 
na ozemlju Republike Slovenije na podlagi doseženega ali 
preseženega z zakonom določenega števila kazenskih točk v 
cestnem prometu.

(2) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, je upravljalec 
evidence.

(3) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, obvesti pristojno 
sodišče o tem, da je storilec prekrška dosegel število kazenskih 
točk, zaradi katerega se izreče prenehanje veljavnosti vozni-
škega dovoljenja.

(4) Kazenske točke v cestnem prometu se izbrišejo iz 
evidence po preteku treh let od pravnomočnosti odločbe, s 
katero so bile izrečene, če v tem času storilec ne doseže 
števila kazenskih točk, zaradi katerega se izreče prenehanje 
veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma prepoved uporabe 
vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije, ozi-
roma če v roku iz tretjega odstavka 22. člena tega zakona 
ni bila izdana odločba. Z dnem vpisa sodbe oziroma sklepa 
o prekršku, s katerim je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti 
vozniškega dovoljenja oziroma prepoved uporabe vozniškega 
dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije, se izbrišejo vse do 
tedaj zbrane kazenske točke. Iz evidence se izbrišejo tudi vse 
kazenske točke, izrečene s sodbo oziroma sklepom sodišča 
ali odločbo prekrškovnega organa, ki so bile za prekršek, 
storjen v času veljavnosti vozniškega dovoljenja, izrečene 
po prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja. Izbriše se 
tudi prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, izrečeno s 
sodbo ali sklepom sodišča, ki je bilo vpisano v evidenco po že 
vpisanem prenehanju veljavnosti istega vozniškega dovolje-
nja. O izbrisanih kazenskih točkah, izrečenih po posameznih 
kategorijah motornih vozil, se obvesti upravna enota, ki je 
izdala vozniško dovoljenje.

(5) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, izbriše kazenske 
točke iz evidence po uradni dolžnosti takoj, ko izve za dejstvo, 
ki je podlaga za izbris vseh ali le določenega števila kazenskih 
točk. Po izbrisu kazenskih točk se izpisi iz evidence in odločbe, 
ki so podlaga za vpis v evidenco, vložijo v zbirko dokumentar-
nega gradiva. Izpisi in odločbe se hranijo pet let.

(6) Podatki iz evidence se dajejo samo na podlagi pisne 
prošnje posameznika, na katerega se podatki nanašajo, če jih 
potrebuje za uveljavljanje svojih pravic. Za izpisek iz evidence 
se plača taksa v znesku, ki se plača za izdajo izpiskov iz ka-
zenske evidence. Drugim uporabnikom se podatki iz evidence 
dajejo brezplačno na podlagi obrazložene pisne zahteve, če 
imajo za uporabo teh podatkov upravičen na zakonu uteme-
ljen interes.

(7) Podrobnejša pravila o vodenju evidence iz prvega 
odstavka tega člena izda minister, pristojen za pravosodje.

ČETRTI DEL

Šestnajsto poglavje	
PRISTOJNOST IN ORGANIZACIJA SODIŠČ ZA PREKRŠKE

Splošna določba

208. člen
(1) V Republiki Sloveniji so za odločanje o prekrških 

pristojna:
– okrajna sodišča kot sodišča za prekrške prve stopnje;
– višja sodišča kot sodišča za prekrške druge stopnje.
(2) V zadevah, za katere je s tem zakonom določena 

pristojnost sodišč iz prejšnjega odstavka, sodijo sodniki teh 
sodišč.

Sodne počitnice

209. člen
V postopkih pred sodišči štejejo kot nujne zadeve, v 

katerih sodišča opravljajo naroke in odločajo tudi v času od 
15. julija do 15. avgusta (83. člen zakona o sodiščih) zadeve, v 
katerih je storilec pridržan, zadeve, v katerih so udeleženi tujci, 
zadeve, v katerih je zaseženo hitro pokvarljivo blago ter zadeve 
iz 201. člena tega zakona.

Pristojnost okrajnih sodišč

210. člen
(1) Okrajna sodišča so pristojna:
– za odločanje o zahtevi za sodno varstvo zoper odločbo 

o prekršku, ki jo je izdal prekrškovni organ;
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– za odločanje o prekrških na prvi stopnji;
– za opravljanje zadev pravne pomoči v zadevah pre-

krškov;
– za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon.
(2) Okrajna sodišča zagotavljajo dežurstva za obravna-

vanje primerov iz 108. do 110. člena tega zakona.
(3) Za sodnike, ki opravljajo dežurstvo iz prejšnjega 

odstavka, se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja 
sodniško službo, o dežurni preiskovalni službi.

Sodnik posameznik

211. člen
(1) Na okrajnem sodišču vodi postopek in odloča sodnik 

posameznik.
(2) Posamezna dejanja v postopku lahko opravlja stro-

kovni sodelavec.

Pristojnost višjih sodišč

212. člen
Višja sodišča so pristojna:
1. za odločanje o pritožbah zoper odločbe okrajnih 

sodišč, izdane po tem zakonu;
2. za odločanje v sporih o pristojnosti med okrajnimi 

sodišči v zadevah prekrškov;
3. za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon.

Sestava senatov

213. člen
(1) Višja sodišča odločajo v zadevah iz 1. in 2. točke 

prejšnjega člena tega zakona v senatu, ki ga sestavlja en 
sodnik kot predsednik senata, sodnik – poročevalec in so-
dnik – član senata.

(2) V zadevah iz 3. točke prejšnjega člena odloča 
sodnik posameznik. Če zakon določa, da zadeve opravlja 
senat, je ta sestavljen po določbi prejšnjega odstavka.

Posebna pristojnost

214. člen
(1) V postopku o prekršku v primerih kršitev davčnih, 

deviznih, carinskih in drugih finančnih predpisov je za vse 
zadeve iz pristojnosti okrajnih sodišč z območja posamezne-
ga okrožnega sodišča izključno krajevno pristojno tisto okraj-
no sodišče, ki ima sedež na sedežu okrožnega sodišča.

(2) Okrajno sodišče lahko v skladu z letnim razporedom 
dela opravlja obravnave ali druga dejanja v postopku tudi v 
krajih izven sedeža sodišča.

(3) Za določitev uklonilnega zapora in izvrševanje glo-
be, izrečene s sodbo sodišča, je pristojno okrajno sodišče po 
stalnem ali začasnem prebivališču storilca. Odvzem premo-
ženjske koristi s plačilom denarnega zneska, redovno globo 
in stroške postopka izvrši sodišče, ki je o prekršku odločilo 
na prvi stopnji. Če se pristojnost ne da določiti ali če storilec 
nima stalnega ali začasnega prebivališča v Republiki Slo-
veniji, je pristojno sodišče, ki je o prekršku odločilo na prvi 
stopnji. Za izvrševanje sankcij, izrečenih pravnim osebam s 
sodbo sodišča, je pristojno sodišče, ki je o prekršku odločilo 
na prvi stopnji.

(4) Za izdajo sklepa o prenehanju veljavnosti vozni-
škega dovoljenja je pristojno okrajno sodišče po stalnem ali 
začasnem prebivališču storilca. Za izdajo sklepa o prepovedi 
uporabe vozniškega dovoljenja na območju Republike Slo-
venije je izključno pristojno Okrajno sodišče v Celju.

Zakon o prekrških – ZP-1 (Uradni list RS, št. 7/03) 
vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

PETI DEL

Sedemnajsto poglavje	
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Začetek dela prekrškovnih organov in sodišč

215. člen
(1) Prekrškovni organi in sodišča, ki odločajo o prekr-

ških po tem zakonu, začnejo z delom v zadevah prekrškov z 
dnem začetka uporabe tega zakona.

(2) Z dnem, ko začnejo z delom prekrškovni organi 
in sodišča po tem zakonu, prenehajo z delom sodniki za 
prekrške in Senat za prekrške Republike Slovenije, organi 
iz 2. točke prvega odstavka 258. člena Zakona o prekr-
ških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83 – popr., 42/85, 2/86 
– popr., 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 
66/93, 35/97, 73/97 – odločba US, 87/97, 73/98, 31/2000 in 
24/2001) pa nadaljujejo z delom kot prekrškovni organi.

(3) Do začetka dela prekrškovnih organov in sodišč po 
tem zakonu odločajo v zadevah prekrškov organi, ki vodijo 
postopek o prekrških po zakonu iz prejšnjega odstavka.

Prevzem zadev

216. člen
(1) Okrajna sodišča po začetku dela v zadevah prekr-

škov prevzamejo vse nerešene zadeve dosedanjih sodnikov 
za prekrške z območja svoje krajevne pristojnosti.

(2) Višja sodišča po začetku dela v zadevah prekrškov 
prevzamejo vse nerešene zadeve Senata za prekrške Re-
publike Slovenije.

(3) Zadeve iz tega člena se v sodni statistiki izkažejo 
ločeno od ostalih zadev iz pristojnosti okrajnih in višjih so-
dišč.

(4) Prevzem zadev iz tega člena se opravi po navodilu 
ministra, pristojnega za pravosodje.

Mandat in položaj sodnikov

217. člen – upoštevan ZP-1B
(1) Sodniki za prekrške, ki ob začetku dela sodišč v 

zadevah prekrškov opravljajo trajno sodniško funkcijo v dr-
žavnem organu z imenom sodnik za prekrške in izpolnjujejo 
pogoje po zakonu, ki ureja sodniško službo, nadaljujejo 
svoj trajni mandat kot okrajni sodniki na okrajnih sodiščih 
za območje tistega sodnega okraja, v katerem ima ta organ 
sedež.

(2) Sodniki za prekrške, ki ob začetku dela sodišč 
v zadevah prekrškov opravljajo trajno sodniško funkcijo v 
Senatu za prekrške Republike Slovenije in izpolnjujejo po-
goje po zakonu, ki ureja sodniško službo, nadaljujejo svoj 
trajni mandat kot višji sodniki na višjih sodiščih. Na delo na 
posamezna višja sodišča jih razporedi sodni svet, pri čemer 
ustrezno upošteva zlasti število sistemiziranih in zasedenih 
mest višjih sodišč, potrebo po zagotovitvi enakomerne de-
lovne obremenitve sodnikov višjih sodišč, oddaljenost kraja 
stalnega prebivališča posameznega sodnika od sedeža so-
dišča in njegovo željo za delo na določenem sodišču.

(3) Sodniki za prekrške, ki nadaljujejo z delom na so-
diščih, ohranijo uvrstitev v plačilne razrede po sklepih sveta 
sodnikov za prekrške.

(4) Predstojnikom in namestnikom sodnikov za pre-
krške in Senata za prekrške Republike Slovenije preneha 
funkcija z začetkom dela sodišč v zadevah prekrškov.

(5) Sodni svet v šestih mesecih po uveljavitvi tega za-
kona uskladi sistemizacijo sodniških mest na posameznih 



Stran 280 / Št. 3 / 12. 1. 2007	 Uradni list Republike Slovenije

sodiščih, ob začetku dela sodišč v zadevah prekrškov pa 
sodnike iz prvega in drugega odstavka tega člena razporedi 
na sodišča in jih uvrsti v ustrezne nazive in položaje v skladu s 
tem zakonom in zakonom, ki ureja sodišča in sodniško službo. 
Pri tem upošteva čas opravljanja funkcije sodnika pri držav-
nem organu z imenom sodnik za prekrške kot čas opravljanja 
sodniške službe okrajnega sodnika, čas opravljanja funkcije 
sodnika Senata za prekrške Republike Slovenije pa kot čas 
opravljanja sodniške službe višjega sodnika.

(6) Sodnikom za prekrške, ki ne izpolnjujejo pogojev za 
izvolitev v sodniško funkcijo po zakonu o sodniški službi, so-
dniška funkcija miruje do izpolnitve pogojev za izvolitev v trajno 
sodniško funkcijo po zakonu o sodniški službi.

(7) Sodnike iz prejšnjega odstavka, ki izpolnijo pogoje za 
izvolitev v sodniško funkcijo po zakonu o sodniški službi, sodni 
svet z dnem izpolnitve teh pogojev razporedi na sodišča in uvr-
sti v nazive in položaje skladno z določbami prvega, drugega in 
petega odstavka 217. člena tega zakona.

(8) Sodnike iz šestega odstavka tega člena se v času mi-
rovanja sodniške funkcije imenuje v naziv pravosodnega sve-
tnika v skladu z zakonom, ki ureja sistem javnih uslužbencev, 
ter se jim določi najmanj taka plača, kot jim pripada po sklepih 
sveta sodnikov za prekrške.

Prevzem delavcev

218. člen
(1) Strokovne, administrativno tehnične in druge delavce, 

zaposlene v državnih organih z imenom sodnik za prekrške 
in na Senatu za prekrške Republike Slovenije, prevzamejo 
v delovno razmerje sodišča kot strokovne sodelavce, sodne 
referente, upravno tehnično in drugo sodno osebje. Delavce, 
ki vodijo skupno evidenco pravnomočno izrečenih stranskih 
kazni, prevzame ministrstvo, pristojno za pravosodje.

(2) Prevzem in razporeditev delavcev iz prejšnjega odstav-
ka se opravi po navodilih ministra, pristojnega za pravosodje.

Uporaba določb pravilnika o notranjem poslovanju

219. člen
Do sprememb in dopolnitev sodnega reda se za poslova-

nje sodišč v zadevah prekrškov uporabljajo določbe Pravilnika 
o notranjem poslovanju organov za postopek o prekrških (Ura-
dni list SRS, št. 18/86, 22/86 – popr. in 16/88 ter Uradni list RS, 
št. 48/90, 35/98, 17/2000, 7/2001 in 105/2001).

Prevzem sredstev in arhivov

220. člen
(1) Poslovne prostore, opremo, finančna in druga sred-

stva, ki so ob začetku dela sodišč v zadevah prekrškov v upo-
rabi državnih organov z imenom sodnik za prekrške oziroma 
Senat za prekrške Republike Slovenije, prevzamejo v uporabo 
okrajna sodišča oziroma višja sodišča.

(2) Arhive sodnikov za prekrške prevzamejo okrajna so-
dišča, arhive Senata za prekrške Republike Slovenije pa višja 
sodišča.

(3) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, od Senata za 
prekrške Republike Slovenije prevzame skupno evidenco prav-
nomočno izrečenih stranskih kazni.

(4) Arhive Sveta sodnikov za prekrške prevzame Sodni 
svet, razen zadev iz pristojnosti personalnih svetov, ki jih pre-
vzamejo pristojni personalni sveti sodišč splošne pristojnosti.

(5) Prevzem se opravi po navodilu ministra, pristojnega 
za pravosodje.

Izdaja predpisov

221. člen
(1) Vlada izda predpis iz tretjega odstavka 49. člena tega 

zakona v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.

(2) Ministri v skladu s svojimi pristojnostmi po predpisih, 
ki urejajo delovna področja ministrstev, v šestih mesecih po 
uveljavitvi tega zakona izdajo podzakonske akte, s katerimi za 
posamezna področja določijo pooblaščene uradne osebe pre-
krškovnih organov, če niso že določene z zakonom ali podza-
konskim aktom po drugem odstavku 49. člena tega zakona.

(3) Minister, pristojen za pravosodje, izda podzakon-
ske akte iz tretjega odstavka 203. člena, drugega odstavka 
204. člena, četrtega odstavka 216. člena, drugega odstavka 
218. člena in petega odstavka 220. člena tega zakona v šestih 
mesecih po uveljavitvi tega zakona.

(4) Sodišča v treh mesecih po začetku dela v zadevah pre-
krškov v sodelovanju s pristojnimi državnimi organi, nosilci javnih 
pooblastil in organi samoupravnih lokalnih skupnosti oblikujejo 
seznam nalog iz šestega odstavka 19. člena tega zakona.

Dokončanje postopkov o prekrških

222. člen – upoštevan ZP-1A
(1) Postopki o prekrških, ki do začetka uporabe tega zako-

na še niso bili pravnomočno končani, se dokončajo in izrečene 
sankcije izvršijo po dosedanjih predpisih.

(2) Pravnomočno izrečene sankcije, ki do začetka upora-
be tega zakona še niso bile izvršene, se izvršijo po dosedanjih 
predpisih.

(3) Za izvrševanje zapora, s katerim je bila nadomeščena 
v postopku o prekršku izrečena denarna kazen, se smiselno 
uporabljajo določbe zakona o izvrševanju kazenskih sankcij o 
izvrševanju kazni zapora.

Uskladitev določb, s katerimi so določeni prekrški

223. člen – upoštevan ZP-1A
(1) Predpise, s katerimi so določeni prekrški, pa niso v 

skladu s tem zakonom, je treba v treh letih po uveljavitvi tega 
zakona uskladiti s tem zakonom.

(2) Do uskladitve predpisov iz prvega odstavka tega člena 
se uporabljajo sankcije iz teh predpisov. Predpisane denar-
ne kazni veljajo kot predpisane globe, varstveni ukrepi pa 
kot stranske sankcije iste vrste, stranska kazen prenehanje 
veljavnosti vozniškega dovoljenja velja kot stranska sankcija 
kazenskih točk v cestnem prometu s prenehanjem veljavnosti 
vozniškega dovoljenja, ki jo je mogoče izreči do števila 18, 
oziroma voznikom začetnikom do števila 7.

(3) Do uskladitve zakonov, ki urejajo varnost cestnega 
prometa, proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami, orož-
je in prekrške zoper javni red in mir, z določbami tega zakona, 
se glede izrekanja kazni zapora uporabljajo določbe zakona iz 
drugega odstavka 215. člena tega zakona, za izvršitev kazni 
zapora pa določbe zakona o izvrševanju kazenskih sankcij o 
izvrševanju kazni zapora.

(4) Od dneva uveljavitve tega zakona se, razen za prekr-
ške iz prejšnjega odstavka, ne more izreči kazen zapora. Če 
odločba o prekršku, s katero je bila izrečena kazen zapora, ki 
se po tem zakonu ne more izreči, do dneva uveljavitve tega za-
kona še ni postala pravnomočna, oziroma se izrečena kazen še 
ni izvršila, se izvrši s spremembo v denarno kazen s smiselno 
uporabo določb zakona iz drugega odstavka 215. člena tega 
zakona o načinu spremembe denarne kazni v zapor.

(5) Do uskladitve predpisov o deviznih in carinskih pre-
krških z določbami tega zakona so za te prekrške, ne glede 
na določbo drugega odstavka 52. člena tega zakona, pristojni 
prekrškovni organi v hitrem postopku, razen če gre za posto-
pek proti mladoletnikom. Glede višine izrečene globe ne velja 
omejitev iz četrtega odstavka 52. člena tega zakona.

Prenehanje veljavnosti in uporaba zakonov

224. člen – upoštevan ZP-1A
(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati:
– Zakon o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83 

– popr., 42/85, 2/86 – popr., 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, 
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št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 73/97 – odločba US, 87/97, 
73/98, 31/2000 in 24/2001),

– Zakon o začasni ureditvi organizacije in pristojnosti ob-
činskih sodnikov za prekrške in občinskih javnih pravobranilcev 
(Uradni list RS, št. 82/94 in 20/97 – ZDPra) v delu, ki se nanaša 
na sodnike za prekrške.

(2) Določbe zakonov iz prejšnjega odstavka se upora-
bljajo do začetka uporabe tega zakona, če ta zakon ne določa 
drugače.

Uveljavitev in začetek uporabe zakona

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

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 
2005.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekr-
ških – ZP-1A (Uradni list RS, št. 86/04) vsebuje naslednjo 
končno določbo:

7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 
2005.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekr-
ških – ZP-1B (Uradni list RS, št. 44/05) vsebuje naslednjo 
prehodno in končno določbo:

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

6. člen
(1) Pravosodni svetniki iz osmega odstavka 217. člena 

zakona morajo v roku dveh let od uveljavitve tega zakona 
opraviti pravniški državni izpit, razen, če jim na dan uveljavitve 
tega zakona do izpolnitve minimalnih pogojev za pridobitev 
pravice do starostne pokojnine manjka manj kot pet let de-
lovne dobe.

(2) Pravosodne svetnike se razporedi na delo na okrajnih 
sodiščih za območje tistega sodnega okraja, v katerem je imel 
sedež državni organ z imenom sodnik za prekrške, pri katerem 
so do začetka dela sodišč v zadevah prekrškov opravljali svojo 
sodniško funkcijo.

7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekr-
ških – ZP-1C (Uradni list RS, št. 40/06 in 51/06 – popravek) 
vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

55. člen
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na euro, se začnejo 

uporabljati z dnem začetka uporabe eura kot denarne enote 
Republike Slovenije.

V določbah predpisov, s katerimi se določajo prekrški, 
ki začnejo veljati in se uporabljati po uveljavitvi tega zakona, 
vendar še pred začetkom uporabe eura kot denarne enote 
Republike Slovenije, se globe določijo v tolarskih zneskih po 
dosedanjih predpisih.

Globe, določene v tolarjih v skladu s prejšnjim odstav-
kom, se izrekajo do začetka uporabe eura kot denarne enote 
Republike Slovenije.

56. člen
V določbah predpisov, s katerimi se določajo prekrški, 

ki se začnejo uporabljati po uvedbi eura kot denarne enote 
Republike Slovenije, se globe določajo v eurih.

57. člen
Način spremembe glob, določenih v tolarjih, v globe, do-

ločene v eurih, v predpisih, ki veljajo in se uporabljajo na dan 
začetka uporabe eura kot denarne enote Republike Slovenije, 
se določi s posebnim zakonom.

58. člen
V primerih iz drugega odstavka 66. člena Zakona o pre-

krških (Uradni list RS, št. 55/05 – uradno prečiščeno besedilo) 
je do začetka uporabe eura kot denarne enote Republike 
Slovenije dovoljena pritožba glede odvzema premoženjske 
koristi, če premoženjska korist, ki se vzame, presega 100.000 
tolarjev.

59. člen
O prekrških, storjenih do uveljavitve tega zakona, odloča-

jo organi, ki so pristojni za odločanje o prekrških po dosedanjih 
predpisih.

Do uskladitve predpisov, ki urejajo varnost cestnega pro-
meta, s tem zakonom, se stranske sankcije kazenskih točk v 
cestnem prometu izrečejo v številu, v katerem so predpisane, 
če pa so predpisane v razponu, se izreče najnižje število 
predpisanih kazenskih točk. Glede števila kazenskih točk, do 
katerega se kazenske točke izrečejo v hitrem postopku, ne 
velja omejitev iz prvega odstavka 235. člena Zakona o varnosti 
cestnega prometa (Uradni list RS, št. 97/05 – uradno prečišče-
no besedilo, 67/05 – odločba US in 108/05), če s tem zakonom 
ni določeno drugače.

Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehajo uporabljati 
posamezne določbe zakonov, s katerimi so določeni prekrški, 
v delu, v katerem je v skladu z določbami 52. člena Zakona o 
prekrških urejena pristojnost za odločanje o prekrških drugače, 
kot to določa 16. člen tega zakona.

60. člen
Minister, pristojen za pravosodje, uskladi predpise iz 

tretjega odstavka 203. člena, drugega odstavka 204. člena, 
sedmega odstavka 206. člena in sedmega odstavka 207. čle-
na Zakona o prekrških s tem zakonom v šestih mesecih po 
uveljavitvi tega zakona.

61. člen
Določbe 31., 38., 39. in 44. člena tega zakona se začnejo 

uporabljati z dnem začetka uporabe eura kot denarne enote 
Republike Slovenije.

62. člen
Ta zakon začne veljati petinštirideseti dan po objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekr-
ških – ZP-1D (Uradni list RS, št. 115/06) vsebuje naslednji 
prehodno in končno določbo:

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

8. člen
Minister, pristojen za pravosodje, izda predpis iz četrtega 

odstavka 204.a člena zakona v šestih mesecih po uveljavitvi 
tega zakona.

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

listu Republike Slovenije.
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100. Zakon o socialnem varstvu (uradno 
prečiščeno besedilo) (ZSV-UPB2)

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je 
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. decembra 
2006 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o socialnem 
varstvu, ki obsega:

– Zakon o socialnem varstvu – ZSV (Uradni list RS, 
št. 54/92 z dne 13. 11. 1992),

– Popravek Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 
št. 56/92 z dne 27. 11. 1992),

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekr-
ških – ZP-G (Uradni list RS, št. 13/93 z dne 12. 3. 1993),

– Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenija o raz-
veljavitvi prvega odstavka 76. člena Zakona o socialnem var-
stvu, št. U-I-137/93-24 (Uradni list RS, št. 42/94 z dne 13. 7. 
1994),

– Zakon o nadomestitvi indeksa drobnoprodajnih cen z 
indeksom cen življenjskih potrebščin – ZNIDC (Uradni list RS, 
št. 1/99 z dne 9. 1. 1999),

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o soci-
alnem varstvu – ZSV-A (Uradni list RS, št. 41/99 z dne 1. 6. 
1999),

– Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno 
– ZPDZC (Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000),

– Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami – 
ZUOPP (Uradni list RS, št. 54/2000 z dne 16. 6. 2000),

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o soci-
alnem varstvu – ZSV-B (Uradni list RS, št. 26/01 z dne 12. 4. 
2001),

– Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti – ZIRD (Uradni list 
RS, št. 110/02 z dne 18. 12. 2002),

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o soci-
alnem varstvu – ZSV-C (Uradni list RS, št. 2/04 z dne 15. 1. 
2004),

– Popravek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zako-
na o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 7/04 z dne 27. 1. 
2004),

– Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o raz-
veljavitvi 27. člena Zakona o socialnem varstvu, kolikor se na 
njegovi podlagi v lastni dohodek družine všteva preživnina 
otrok, št. U-I-116/03-22 (Uradni list RS, št. 21/06 z dne 27. 2. 
2006) in

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o social-
nem varstvu – ZSV-D (Uradni list RS, št. 105/06 z dne 12. 10. 
2006).

Št. 540-01/91-5/46
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EPA 1103-IV

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

Z A K O N
O SOCIALNEM VARSTVU 

uradno prečiščeno besedilo 
(ZSV-UPB2)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Socialno varstvena dejavnost obsega preprečevanje in 

reševanje socialne problematike posameznikov, družin in sku-
pin prebivalstva.

2. člen
Država zagotavlja in razvija delovanje socialno varstvenih 

zavodov, ustvarja pogoje za zasebno delo v socialno varstveni 
dejavnosti ter podpira in spodbuja razvoj samopomoči, dobro-
delnosti, oblik neodvisnega življenja invalidov ter drugih oblik 
prostovoljnega dela na področju socialnega varstva.

Socialno varstveni program, ki ga sprejme Državni zbor:
– določi strategijo razvoja socialnega varstva;
– opredeli prednostna razvojna področja socialnega var-

stva;
– opredeli specifične potrebe in možnosti posameznih 

območij;
– določi mrežo javne službe, ki jo zagotavlja država.

3. člen
Pravice iz socialnega varstva po tem zakonu obsegajo 

storitve in ukrepe, namenjene preprečevanju in odpravljanju 
socialnih stisk in težav posameznikov, družin in skupin prebi-
valstva ter denarno socialno pomoč, namenjeno tistim posa-
meznikom, ki si sami materialne varnosti ne morejo zagotoviti 
zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati.

4. člen
Pravice do storitev in denarne socialne pomoči se uvelja-

vljajo po načelih enake dostopnosti in proste izbire oblik za vse 
upravičence pod pogoji, ki jih določa zakon.

5. člen
Upravičenci po tem zakonu so državljani Republike Slo-

venije, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji ter tujci, ki imajo 
dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji.

Državljani Republike Slovenije, ki nimajo stalnega pre-
bivališča v Sloveniji, ter tujci, ki nimajo dovoljenja za stalno 
prebivanje v Sloveniji, uveljavljajo pravice do posameznih sto-
ritev in denarne socialne pomoči v primerih in pod pogoji, ki jih 
določa ta zakon.

6. člen
Dejavnosti, potrebne za delovanje in razvoj sistema so-

cialnega varstva, obsegajo zlasti vzpostavitev, vzdrževanje in 
razvijanje zbirk podatkov s področja socialnega varstva in in-
formacijski sistem, raziskovalne dejavnosti, eksperimentalne in 
razvojne programe, izobraževanje in usposabljanje kadrov po 
programih, ki ustrezajo potrebam dejavnosti in mednarodnim 
standardom, načrtovanje in spremljanje socialne in socialno 
varstvene politike ter razvoj stroke.

7. člen
Informacijske, analitične, strokovno-dokumentacijske in 

programske dejavnosti za področje socialnega varstva ter iz-
vajanje temeljnega, aplikativnega in razvojno raziskovalnega 
dela na tem področju opravlja inštitut, ki ga ustanovi država 
kot javni zavod.

8. člen
Za spremljanje politike ter dajanje pobud in mnenj k razvoj-

nim usmeritvam na področju socialnega varstva se pri ministr-
stvu, pristojnem za socialno varstvo, ustanovi strokovni svet.

Strokovni svet opravlja zlasti naslednje naloge:
– sodeluje pri pripravi socialno varstvenega programa;
– spremlja potrebe na področju socialnega varstva v Re-

publiki Sloveniji in predlaga programe ukrepov;
– sodeluje pri pripravi normativov in standardov storitev;
– predlaga in spremlja programe znanstveno raziskoval-

nih nalog na področju socialnega varstva;
– daje mnenje k socialnovarstvenim storitvam in progra-

mom, kadar zanj zaprosi minister, pristojen za socialno var-
stvo.

Člane strokovnega sveta imenuje minister, pristojen za 
socialno varstvo, iz vrst priznanih strokovnjakov s področja 
socialne politike na predlog socialne zbornice.
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9. člen
Država skrbi za preprečevanje socialno varstvene ogro-

ženosti, zlasti tako, da s sistemskimi ukrepi na področju davčne 
politike, zaposlovanja in dela, štipendijske politike, stanovanj-
ske politike, družinske politike, zdravstva, vzgoje in izobraževa-
nja in na drugih področjih vpliva na socialni položaj prebivalcev 
kakor tudi na razvoj demografsko ogroženih območij.

Ukrepe iz prejšnjega odstavka določijo področni zakoni.

II. SOCIALNO VARSTVENE STORITVE

10. člen
Socialno varstvene storitve (v nadaljnjem besedilu: stori-

tve), namenjene preprečevanju socialnih stisk in težav (social-
na preventiva), obsegajo aktivnosti in pomoč za samopomoč 
posamezniku, družini in skupinam prebivalstva.

11. člen
Storitve, namenjene odpravljanju socialnih stisk in težav 

so:
1. prva socialna pomoč,
2. osebna pomoč,
3. pomoč družini,
4. institucionalno varstvo,
5. vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi po-

goji,
6. pomoč delavcem v podjetjih, zavodih ter pri drugih 

delodajalcih.
Storitve iz 1., 2., 3., 4. in 5. točke prejšnjega odstavka se 

izvajajo po normativih in standardih, ki jih predpiše minister, 
pristojen za socialno varstvo.

12. člen
Prva socialna pomoč po tem zakonu obsega pomoč pri 

prepoznavanju in opredelitvi socialne stiske in težave, oceno 
možnih rešitev ter seznanitev upravičenca o vseh možnih obli-
kah socialno varstvenih storitev in dajatev, ki jih lahko uveljavi 
ter o obveznostih, ki so povezane z oblikami storitev in dajatev, 
kakor tudi seznanitev upravičenca o mreži in programih izvajal-
cev, ki nudijo socialno varstvene storitve in dajatve.

13. člen
Osebna pomoč po tem zakonu obsega svetovanje, ure-

janje in vodenje z namenom, da bi posamezniku omogočili 
razvijanje, dopolnjevanje, ohranjanje ter izboljšanje socialnih 
zmožnosti.

14. člen
Upravičenec do storitev iz 12. in 13. člena tega zakona je 

vsakdo, ki se znajde v socialni stiski in težavi.

15. člen
Pomoč družini po tem zakonu obsega pomoč za dom, 

pomoč na domu in socialni servis.
Pomoč družini za dom obsega strokovno svetovanje in 

pomoč pri urejanju odnosov med družinskimi člani ter pri skrbi 
za otroke in usposabljanje družine za opravljanje njene vloge 
v vsakdanjem življenju.

Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upra-
vičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, 
ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno 
varstvo.

Socialni servis obsega pomoč pri hišnih in drugih opravilih 
v primeru otrokovega rojstva, bolezni, invalidnosti, starosti, v 
primeru nesreč ter v drugih primerih, ko je ta pomoč potrebna 
za vključitev osebe v vsakdanje življenje.

16. člen
Institucionalno varstvo po tem zakonu obsega vse oblike 

pomoči v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki, s 

katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funk-
cije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana 
prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo.

Institucionalno varstvo otrok in mladoletnikov, prikrajša-
nih za normalno družinsko življenje po tem zakonu obsega 
poleg storitev iz prejšnjega odstavka že vzgojo in pripravo za 
življenje.

Institucionalno varstvo otrok in mladoletnikov z zmerno, 
težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju obsega poleg stori-
tev iz prvega odstavka tega člena še usposabljanje po poseb-
nem zakonu, oskrbo in vodenje.

Upravičenec do institucionalnega varstva lahko v primerih 
in pod pogoji, določenimi s tem zakonom, namesto pravice 
do celodnevnega institucionalnega varstva izbere družinskega 
pomočnika.

17. člen
Vodenje in varstvo po tem zakonu obsegata organizirano 

celovito skrb za odraslo telesno in duševno prizadeto osebo, 
razvijanje individualnosti in harmoničnega vključevanja v sku-
pnost in okolje.

Zaposlitev pod posebnimi pogoji po tem zakonu obsega 
take oblike dela, ki omogočajo prizadetim ohranjanje pridoblje-
nih znanj ter razvoj novih sposobnosti.

18. člen
Pomoč delavcem v podjetjih, zavodih ter pri drugih delo-

dajalcih po tem zakonu obsega svetovanje in pomoč pri reševa-
nju težav, ki jih imajo delavci v zvezi z delom v delovni sredini in 
ob prenehanju delovnega razmerja ter pomoč pri uveljavljanju 
pravic iz zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja ter otroškega in družinskega varstva.

II.A IZBIRA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA

18.a člen
Pravico do izbire družinskega pomočnika ima polnoletna 

oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko 
gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh 
osnovnih življenjskih potreb (v nadaljnjem besedilu: invalidna 
oseba).

Šteje se, da gre za invalidno osebo iz prejšnjega odstav-
ka, če:

– je zanjo pred uveljavljanjem pravice do izbire družin-
skega pomočnika skrbel eden od staršev, ki je po predpisih 
o starševskem varstvu prejemal delno plačilo za izgubljeni 
dohodek,

– ali je oseba invalid po zakonu o družbenem varstvu 
duševno in telesno prizadetih oseb, ki potrebuje pomoč za 
opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb,

– ali če v skladu s tem zakonom pristojna komisija ugo-
tovi, da gre za osebo s težko motnjo v duševnem razvoju ali 
težko gibalno ovirano osebo, ki potrebuje pomoč pri opravljanju 
vseh osnovnih življenjskih potreb, ki jo lahko nudi družinski 
pomočnik.

Invalidna oseba v primeru izbire družinskega pomočnika 
obdrži pravico do dodatka za tujo nego in pomoč oziroma do-
datka za pomoč in postrežbo (v nadaljnjem besedilu: dodatek 
za pomoč in postrežbo), ki ga prejema po drugih predpisih, pri 
čemer vlogi iz 18.č člena tega zakona priloži pisno izjavo, s 
katero dovoli, da izplačevalec dodatek, do katerega je upravi-
čena in največ v višini zneska, določenega na podlagi prvega 
odstavka 18.i člena tega zakona, v času, ko ji pomoč nudi dru-
žinski pomočnik, izplačuje občini, ki je pristojna za financiranje 
pravic družinskega pomočnika po tem zakonu.

Invalidna oseba in njeni zavezanci za preživljanje (v na-
daljnjem besedilu: zavezanci) so dolžni občini, ki financira 
pravice družinskega pomočnika, redno za tekoči mesec povrniti 
sredstva oziroma del sredstev, ki jih občina namenja za pravice 
družinskega pomočnika. Invalidna oseba to zagotovi tako, da 
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s pisno izjavo dovoli izplačevalcu dodatka za pomoč in po-
strežbo, da le-tega, vendar največ v višini zneska, določenega 
na podlagi prvega odstavka 18.i člena tega zakona, izplačuje 
občini, ki je pristojna za financiranje pravic družinskega pomoč-
nika po tem zakonu.

Pravice družinskega pomočnika se dodatno financirajo s 
sredstvi invalidne osebe do višine njene plačilne sposobnosti 
in s sredstvi v višini prispevka zavezancev. Plačilna sposobnost 
invalidne osebe in prispevek zavezancev se določita v skladu 
s predpisom iz tretjega odstavka 100. člena tega zakona na 
način, ki velja za določitev prispevka upravičenca in prispevka 
zavezanca k plačilu oziroma doplačilu storitve pomoči družini 
na domu. Kadar ta sredstva, skupaj s sredstvi iz tretjega od-
stavka tega člena ne zadostujejo za financiranje pravic družin-
skega pomočnika, razliko doplača občina.

Pristojni center za socialno delo v odločbi o priznanju 
pravice do izbire družinskega pomočnika odloči o prispevku 
invalidne osebe in zavezanca oziroma občine k plačilu sredstev 
oziroma dela sredstev, ki jih občina namenja za pravice dru-
žinskega pomočnika, za obdobje od dneva pridobitve pravice 
do izbire družinskega pomočnika, v primeru sprememb med 
izvajanjem te pravice pa s prvim dnem naslednjega meseca 
po dnevu nastanka sprememb.

Zavezanec, ki je hkrati družinski pomočnik, ni dolžan 
prispevati k plačilu pravic družinskega pomočnika.

Če je invalidna oseba lastnica nepremičnine, se ji v odloč-
bi o priznanju pravice do izbire družinskega pomočnika lahko 
prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnica je, 
v korist občine, ki financira pravice družinskega pomočnika, na 
način in pod pogoji, kot je določeno v 100.c členu tega zakona 
v primeru uveljavljanja oprostitve plačila storitve pomoči družini 
na domu.

18.b člen
Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi po-

moč, ki jo potrebuje. Družinski pomočnik ni dolžan kriti materi-
alnih stroškov za življenje invalidne osebe.

Družinski pomočnik je lahko le oseba, ki se je z name-
nom, da bi postala družinski pomočnik, odjavila iz evidence 
brezposelnih oseb ali je zapustila trg dela. Družinski pomočnik 
je lahko tudi oseba, ki je v delovnem razmerju s krajšim delov-
nim časom od polnega delovnega časa pri delodajalcu.

Šteje se, da je oseba zapustila trg dela, če je z namenom, 
da bi postala družinski pomočnik, opustila zaposlitev s tem, da 
je odpovedala pogodbo o zaposlitvi s polnim delovnim časom 
ali pa je zaradi tega namena sklenila le delovno razmerje s 
krajšim delovnim časom od polnega delovnega časa pri istem 
oziroma drugem delodajalcu, ali pa, če je samostojni podjetnik 
posameznik prenehal ali družba z enim družbenikom (enooseb-
na družba), ki ne zaposluje drugih oseb, prenehala opravljati 
dejavnost, kar dokazuje s potrdilom o izbrisu iz poslovnega 
oziroma sodnega registra.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi ali odjava iz evidence 
brezposelnih oseb z namenom biti družinski pomočnik invali-
du ne pomeni krivdnega izključitvenega razloga za pridobitev 
pravic po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti.

18.c člen
Družinski pomočnik je lahko oseba, ki ima isto stalno 

prebivališče kot invalidna oseba, oziroma eden od družinskih 
članov invalidne osebe.

Kot družinski član po prejšnjem odstavku se štejejo ose-
be, ki se kot družinski člani upoštevajo pri uveljavljanju pravice 
do denarne socialne pomoči po tem zakonu, in brat in sestra, 
stara mati, stari oče, stric in teta.

18.č člen
Invalidna oseba uveljavlja pravico do izbire družinskega 

pomočnika pri centru za socialno delo, ki je v skladu s tem 
zakonom pristojen za invalidno osebo.

Invalidna oseba mora v vlogi za uveljavljanje pravice 
do izbire družinskega pomočnika navesti naslednje osebne 
podatke:

– ime in priimek,
– EMŠO,
– davčno številko,
– podatke o prebivališču (v primeru tujega državljanstva 

tudi podatke o izdanem dovoljenju za prebivanje v Republiki 
Sloveniji),

– podatke o imenu in priimku ter prebivališču osebe, ki jo 
želi za družinskega pomočnika.

V primeru iz prve in druge alinee drugega odstavka 18.a 
člena tega zakona mora invalidna oseba v vlogi navesti tudi 
podatke o tem, pri katerem centru za socialno delo je uvelja-
vljal pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek eden 
od staršev oziroma pri katerem centru za socialno delo je bilo 
ugotovljeno, da je invalidna oseba, in na podlagi katerih pred-
pisov prejema dodatek za tujo nego in pomoč za opravljanje 
vseh osnovnih življenjskih potreb.

V primeru iz tretje alinee drugega odstavka 18.a člena 
tega zakona mora invalidna oseba vlogi priložiti dokumentacijo, 
iz katere je razvidno, da pri njej obstaja težka motnja v dušev-
nem razvoju oziroma težka gibalna oviranost in da zato potre-
buje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.

18.d člen
Vlogi mora invalidna oseba priložiti izjavo izbranega dru-

žinskega pomočnika, da želi invalidni osebi nuditi pomoč, ki jo 
potrebuje, in da bo zapustil trg dela oziroma da se bo odjavil 
iz evidence brezposelnih oseb ter ali želi uveljaviti pravico do 
delnega plačila za izgubljeni dohodek.

Izjava mora vsebovati naslednje osebne podatke družin-
skega pomočnika:

– ime in priimek,
– EMŠO,
– davčno številko,
– podatke o prebivališču (v primeru tujega državljanstva 

tudi podatke o izdanem dovoljenju za prebivanje v Republiki 
Sloveniji),

– podatke o transakcijskem računu.
Invalidna oseba in družinski pomočnik lahko skleneta 

dogovor, v katerem podrobneje določita način, vrsto in obseg 
pomoči, ki jo bo družinski pomočnik nudil invalidni osebi. V 
primeru sklenjenega dogovora mora biti vlogi priložen tudi ta 
dogovor.

18.e člen
Če je invalidna oseba pred uveljavljanjem pravice do dru-

žinskega pomočnika v celodnevnem institucionalnem varstvu, 
mora pristojni center za socialno delo pred odločitvijo pridobiti 
tudi mnenje zavoda, v katerem je nameščena, ki ga mora z vso 
dokumentacijo, s katero razpolaga, posredovati komisiji iz 18.f 
člena tega zakona.

18.f člen
Pristojni center za socialno delo odloči o izbiri določene 

osebe za družinskega pomočnika na podlagi mnenja invalid-
skih komisij Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: invalidska komisija).

Dokumentaciji, ki jo center za socialno delo pošlje inva-
lidski komisiji iz prejšnjega odstavka, mora center za socialno 
delo priložiti tudi predhodno mnenje občine, pristojne za finan-
ciranje pravic družinskega pomočnika po tem zakonu, o znanih 
okoliščinah, ki so pomembne za oblikovanje mnenja invalidske 
komisije.

Občina, ki je pristojna za financiranje pravic družinskega 
pomočnika po tem zakonu, da predhodno mnenje iz prejšnjega 
odstavka v roku 10 dni od prejema obvestila centra za socialno 
delo o tem, da vodi postopek, v katerem odloča o pravici do 
izbire družinskega pomočnika. Če občina v navedenem roku 
ne da mnenja, se postopek nadaljuje.
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Invalidska komisija v svojem mnenju ugotovi, ali gre za 
upravičenca iz 18.a člena tega zakona in ali mu izbrani družin-
ski pomočnik potrebno pomoč lahko nudi.

Pri pripravi svojega mnenja invalidska komisija upošteva 
pogoje iz tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, 
ter vse dejavnike, ki bi lahko vplivali na pomoč invalidni osebi.

18.g člen
V primeru, da je invalidna oseba za družinskega pomoč-

nika izbrala tistega od staršev, ki ji je že nudil nego in varstvo 
in je po predpisih o starševskem varstvu prejemal delno plačilo 
za izgubljeni dohodek, lahko center za socialno delo o pravici 
do izbire družinskega pomočnika odloči brez mnenja invalidske 
komisije iz prejšnjega člena.

18.h člen
Pristojni center za socialno delo izda odločbo, s katero 

ugotovi, da bo invalidni osebi pomoč, ki jo potrebuje pri opra-
vljanju vseh osnovnih življenjskih potreb, nudil izbrani družinski 
pomočnik, in hkrati odloči o pravici družinskega pomočnika iz 
prvega odstavka 18.i člena tega zakona.

Center za socialno delo ugodi izbiri določene osebe za 
družinskega pomočnika, če:

– gre za upravičenca iz 18.a člena tega zakona,
– če izbrani pomočnik izpolnjuje pogoje po tem zakonu in
– če invalidska komisija iz 18.f člena oziroma iz 18.o člena 

tega zakona poda pozitivno mnenje, da mu izbrani družinski 
pomočnik to pomoč lahko nudi, razen v primeru iz 18.g člena 
tega zakona.

18.i člen
Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za 

izgubljeni dohodek v višini minimalne plače oziroma soraz-
mernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s 
krajšim delovnim časom od polnega. Delno plačilo za izgubljeni 
dohodek se usklajuje z rastjo minimalne plače.

Družinskemu pomočniku pravica iz prejšnjega odstavka 
pripada od dneva izvršljivosti odločbe, s katero je ugodeno 
izbiri določene osebe za družinskega pomočnika. Če je izbrani 
družinski pomočnik zapustil trg dela ali se odjavil iz evidence 
brezposelnih oseb kasneje, mu pravica iz prejšnjega odstavka 
pripada s prvim naslednjim dnem po dnevu, ko je zapustil trg 
dela oziroma se odjavil iz evidence brezposelnih oseb.

Če je za invalidno osebo pred uveljavljanjem pravice 
izbire družinskega pomočnika skrbel eden od staršev, ki je po 
predpisih o starševskem varstvu prejemal delno plačilo za izgu-
bljeni dohodek, staršu pripada pravica družinskega pomočnika 
iz prvega odstavka tega člena od prvega dne po prenehanju 
pravic po predpisih o starševskem varstvu do dokončnosti od-
ločbe, s katero pristojni center za socialno delo odloči o izbiri 
družinskega pomočnika in njegovih pravicah.

18.j člen
Družinski pomočnik invalidni osebi nudi pomoč v skladu 

z njenimi potrebami in interesi, zlasti pa:
– nastanitev, nego, prehrano in gospodinjska opravila,
– zdravstveno oskrbo preko izbranega osebnega zdrav-

nika,
– spremstvo in udejstvovanje v različnih socialnih in druž-

benih aktivnostih (kulturne, športne, verske, izobraževalne),
– omogočati, da zakonit zastopnik, če ga invalidna oseba 

ima, opravlja svojo funkcijo.
Družinski pomočnik se mora udeleževati programov uspo-

sabljanja, ki jih določi socialna zbornica, ki določi tudi njihovo 
vsebino, izvajalce, pogostost in trajanje.

18.k člen
Center za socialno delo ves čas spremlja, ali družinski 

pomočnik invalidni osebi zagotavlja ustrezno pomoč. Invalidna 
oseba lahko kadarkoli center za socialno delo seznanja z de-
lom družinskega pomočnika.

Družinski pomočnik je dolžan pristojnemu centru za so-
cialno delo najmanj enkrat letno poročati o izvajanju pomoči 
invalidni osebi. Center za socialno delo mora s poročilom 
družinskega pomočnika seznaniti invalidno osebo, ki k poročilu 
lahko poda svoje mnenje.

V primeru spremenjenih okoliščin, ki bi onemogočile na-
daljnje izvajanje pomoči, mora družinski pomočnik nemudoma 
obvestiti pristojni center za socialno delo. Center za socialno 
delo o spremenjenih okoliščinah pridobi tudi mnenje invalidne 
osebe.

Pristojni center za socialno delo o delu družinskega po-
močnika sestavlja letno socialno poročilo, ki vsebuje tudi ob-
vestila oziroma mnenja invalidne osebe iz prvega, drugega 
in tretjega odstavka tega člena in poročila oziroma obvestila 
družinskega pomočnika iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena.

V primeru spremenjenih okoliščin ali če center za socialno 
delo podvomi v ustreznost pomoči družinskega pomočnika, ce-
lotno dokumentacijo odstopi invalidski komisiji iz 18.f člena tega 
zakona, ki mora novo mnenje v skladu s tem zakonom podati 
najkasneje v roku 30 dni od prejema dokumentacije.

Če invalidska komisija iz 18.f člena oziroma iz 18.o člena 
tega zakona ugotovi, da invalidni osebi ni zagotovljena ustre-
zna pomoč, center za socialno delo ravna po določbi 18.l člena 
tega zakona.

18.l člen
Družinski pomočnik preneha opravljati svoje naloge:
– na željo invalidne osebe,
– na željo družinskega pomočnika,
– zaradi spremenjenih potreb invalidne osebe,
– zaradi izvajanja dolžnosti in nalog v nasprotju z določ-

bami tega zakona,
– s smrtjo družinskega pomočnika,
– s smrtjo invalidne osebe.
V primeru prenehanja opravljanja nalog družinskega po-

močnika po prvi, drugi, tretji in četrti alinei prejšnjega odstavka 
pristojni center za socialno delo izda odločbo.

Družinski pomočnik z dnem dokončnosti odločbe iz prej-
šnjega odstavka izgubi pravico do delnega plačila za izgubljeni 
dohodek.

V primeru prenehanja opravljanja nalog družinskega po-
močnika po šesti alinei prvega odstavka tega člena družinski 
pomočnik obdrži pravico do delnega plačila za izgubljeni doho-
dek še 3 mesece po smrti invalidne osebe.

Če invalidna oseba v času, ko ji pomoč nudi družinski 
pomočnik, ravna v nasprotju z določbo iz tretjega odstavka 
18.a člena tega zakona, se tako ravnanje šteje kot razlog za 
prenehanje opravljanja nalog družinskega pomočnika po prvi 
alinei prvega odstavka tega člena.

18.m člen
V primeru prenehanja opravljanja nalog družinskega po-

močnika po prejšnjem členu, razen v primeru prenehanja po 
šesti alinei prvega odstavka prejšnjega člena, ima invalidna 
oseba pravico do nove izbire družinskega pomočnika ali pra-
vico do celodnevnega institucionalnega varstva ali do pričetka 
ponovnega izplačevanja dodatka za tujo nego in pomoč.

V primeru, da se invalidna oseba želi vrniti v zavod, v ka-
terem je bivala pred uveljavljanjem pravice do pravice do dru-
žinskega pomočnika, ima prednost pri sprejemu v ta zavod.

18.n člen
V primeru prenehanja opravljanja nalog družinskega po-

močnika po prvi, tretji in šesti alinei prvega odstavka 18.l 
člena ima družinski pomočnik pravice iz naslova zavarovanja 
za primer brezposelnosti, kot če bi mu prenehala pogodba o 
zaposlitvi brez njegove krivde.

V primeru, ko družinski pomočnik invalidni osebi ne želi 
več nuditi pomoči, mora invalidni osebi nuditi pomoč, ki jo ta 
potrebuje, dokler ji ni zagotovljena nova pomoč pri opravljanju 
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osnovnih življenjskih potreb ali druga oblika varstva. Tudi v tem 
primeru ima družinski pomočnik pravice iz naslova zavarovanja 
za primer brezposelnosti, kot če bi mu prenehala pogodba o 
zaposlitvi brez njegove krivde. Če družinski pomočnik kljub 
temu ne nudi pomoči invalidni osebi, kot jo potrebuje, se pri 
uveljavljanju pravic po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju 
za primer brezposelnosti šteje kot, da je družinskemu pomočni-
ku pogodba o zaposlitvi prenehala iz krivdnega razloga.

V primeru prenehanja pravic družinskega pomočnika za-
radi izvajanja pravice v nasprotju z določbami tega zakona 
mora pristojni center za socialno delo do uveljavitve pravice 
invalidne osebe iz 18.m člena čimprej urediti začasno drugo 
pomoč. V tem primeru se pri uveljavljanju pravic po predpisih o 
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti šteje kot, 
da je družinskemu pomočniku pogodba o zaposlitvi prenehala 
iz krivdnega razloga.

Družinski pomočnik se mora pri pristojni enoti Zavoda 
Republike Slovenije za zaposlovanje zaradi uveljavljanja pravic 
iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti po tem zakonu 
prijaviti v 30 dneh od dokončnosti odločbe iz drugega odstavka 
18.l člena tega zakona oziroma od poteka roka iz četrtega od-
stavka 18.l člena tega zakona.

18.o člen
Zoper odločbo centra za socialno delo, s katero invalidni 

osebi ni ugodena izbira določene osebe za družinskega po-
močnika, ima invalidna oseba pravico do pritožbe.

Zoper odločbo iz prvega odstavka 18.h člena tega zakona 
se lahko v delu, ki se nanaša na odločitev o pravici do delne-
ga plačila za izgubljeni dohodek, pritoži tudi izbrani družinski 
pomočnik. Invalidna oseba oziroma izbrani družinski pomočnik 
se lahko pritožita tudi zoper odločbo, izdano na podlagi tretje in 
četrte alinee prvega odstavka 18.l člena tega zakona.

Pritožba zoper odločbo iz prvega in drugega odstavka 
tega člena ne zadrži izvršitve.

V postopku na drugi stopnji ministrstvo, pristojno za so-
cialno varstvo, odloči na podlagi mnenja invalidske komisije, 
ki po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
na drugi stopnji obravnava mnenja invalidske komisije iz 18.f 
člena tega zakona.

Člani invalidske komisije, ki na drugi stopnji obravnava 
mnenja invalidske komisije iz 18.f člena tega zakona ne morejo 
biti osebe, ki so sodelovale v postopku na prvi stopnji.

18.p člen
Minister, pristojen za socialno varstvo, predpiše natanč-

nejše pogoje in postopek za uveljavljanje pravice do izbire 
družinskega pomočnika.

18.r člen
Določbe tega zakona o inšpekcijskem nadzoru se upo-

rabljajo tudi za nadzor v zvezi z uveljavljanjem in izvajanjem 
pravice do izbire družinskega pomočnika.

III. DENARNA SOCIALNA POMOČ

19. člen
Z denarno socialno pomočjo se upravičencu za čas bivanja 

v Republiki Sloveniji zagotavljajo sredstva za zadovoljevanje 
minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje.

Šteje se, da je preživetje iz prejšnjega odstavka omo-
gočeno, če so upravičencu zagotovljeni dohodki, s katerimi 
razpolaga po plačilu davkov in obveznih prispevkov za socialno 
varnost, v višini minimalnega dohodka, določenega s tem zako-
nom (v nadaljnjem besedilu: minimalni dohodek).

19.a člen
Pri ugotavljanju upravičenosti in določanju višine denarne 

socialne pomoči se upoštevajo le osnove in merila, določena 
s tem zakonom.

20. člen
Vsakdo je po svojih sposobnostih dolžan skrbeti za do-

stojno preživetje sebe in svojih družinskih članov.
Kdor si ne more preživetja zagotoviti sam z delom, s 

pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki iz premoženja in 
iz drugih virov oziroma z nadomestili ali prejemki po drugih 
predpisih ali s pomočjo tistih, ki so ga dolžni preživljati, ali na 
drug način, ima pravico do denarne socialne pomoči v višini in 
pod pogoji, določenimi s tem zakonom.

Prejemnik denarne socialne pomoči ne more biti v ugo-
dnejšem socialnem položaju od tistega, ki si sredstva za preži-
vetje zagotavlja z delom ali na podlagi pravic iz dela.

21. člen
Do denarne socialne pomoči so upravičene osebe, ki si 

zase in za svoje družinske člane sredstev v višini minimalnega 
dohodka ne morejo zagotoviti iz razlogov, na katere niso mogle 
oziroma ne morejo vplivati, in so uveljavljale pravico do denarnih 
prejemkov po drugih predpisih in pravico do oprostitev in olajšav 
po tem zakonu ter izpolnjujejo druge pogoje po tem zakonu.

21.a člen
Denarno socialno pomoč poleg upravičencev iz 5. člena 

tega zakona lahko uveljavljajo tudi osebe, ki denarno socialno 
pomoč lahko uveljavljajo na podlagi mednarodnih aktov, ki 
obvezujejo Republiko Slovenijo.

22. člen
Osnovni znesek minimalnega dohodka znaša 40.599 to-

larjev in se usklajuje enkrat letno, in sicer v mesecu januarju 
za indeks cen življenjskih potrebščin za obdobje zadnjih 12 
mesecev pred mesecem uskladitve, uporablja pa se od prvega 
dne naslednjega meseca po uskladitvi.

Višino usklajenega osnovnega zneska minimalnega do-
hodka minister, pristojen za socialno varstvo, objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

23. člen
Ne glede na druge določbe tega zakona se denarne so-

cialne pomoči ne dodeli samski osebi oziroma družini, ki ima 
prihranke oziroma premoženje, ki dosega ali presega višino 60 
osnovnih zneskov minimalnega dohodka.

Kot premoženje v tem zakonu se ne upošteva:
– stanovanje, v katerem posameznik oziroma družina 

živi in ki ga predpisi o stanovanjskih razmerjih določajo kot 
primerno stanovanje,

– premoženje, ki daje dohodke, ki se po tem zakonu upo-
števajo pri ugotavljanju lastnega dohodka,

– predmeti, ki so po predpisih o izvršbi in zavarovanju 
izvzeti iz izvršbe razen gotovina iz 5. točke 79. člena Zakona o 
izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, 51/98, 72/98 – sklep US 
in 11/99 – odločba US) in

– osebno vozilo v vrednosti do višine 35 osnovnih zne-
skov minimalnega dohodka.

Način ugotavljanja prihrankov in premoženja po tem za-
konu oziroma njegove vrednosti podrobneje predpiše minister, 
pristojen za socialno varstvo.

24. člen
Do denarne socialne pomoči ni upravičena oseba, ki ne 

dosega minimalnega dohodka iz razlogov, na katere je mogla 
vplivati oziroma lahko vpliva, ali ki brez utemeljenih razlogov 
zavrača, se izogiba ali opušča aktivnosti, ki bi lahko oziroma 
lahko privedejo do zaposlitve oziroma do drugega načina izbolj-
šanja socialnega položaja zanjo ali njene družinske člane.

Za razloge iz prejšnjega odstavka štejejo zlasti:
– prenehanje delovnega razmerja iz razlogov, zaradi ka-

terih zavarovanci ne morejo uveljaviti pravice do denarnega 
nadomestila po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti, razen če gre za popolno nezmožnost 
za delo;
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– razlogi, zaradi katerih pristojni organ za zaposlovanje 
osebo preneha voditi v evidenci brezposelnih oseb, razen 
razlogov iz prve, pete, šeste, sedme in osme alinee prvega 
odstavka 70. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti;

– neprijavljenost pri pristojnem organu za zaposlovanje, 
kadar bi se oseba po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju 
za primer brezposelnosti lahko štela za brezposelno osebo;

– neutemeljena odklonitev primernega dela po podjemni 
pogodbe oziroma pogodbi o naročilu avtorskega dela ali pri-
mernega začasnega ali občasnega humanitarnega ali drugega 
podobnega dela;

– neutemeljena opustitev uveljavljanja pravice, ki bi vpli-
vala na socialni položaj te osebe oziroma njenih družinskih 
članov;

– nepripravljenost za poziv k sklenitvi dogovora o preži-
vljanju iz 34.a člena tega zakona;

– zavrnitev sklenitve oziroma neizvrševanje pogodbe o 
aktivnem reševanju svoje socialne problematike;

– prestajanje zaporne kazni;
– izguba sredstev za preživljanje oziroma katerega koli 

dohodka, ne glede na to, ali se po tem zakonu šteje v lastni 
dohodek ali ne, iz razlogov, na katere je sama vplivala.

Ob izpolnjevanju drugih pogojev za pridobitev denarne 
socialne pomoči se razlog iz prve, četrte in devete alinee prej-
šnjega odstavka po preteku 6 mesecev od njegovega nastanka 
ne upošteva, če upravičenec sklene pogodbo o aktivnem reše-
vanju njegove problematike iz 32. člena tega zakona.

Osebe, pri katerih obstajajo razlogi iz prvega in drugega 
odstavka tega člena, se pri ugotavljanju minimalnega dohodka 
družine ne upoštevajo, upoštevajo pa se njihovi dohodki.

24.a člen
Ne glede na razloge iz prve, druge in tretje alinee drugega 

odstavka prejšnjega člena je ob izpolnjevanju drugih pogojev 
za pridobitev denarne socialne pomoči do denarne socialne 
pomoči upravičena oseba, ki skrbi:

– za otroka ali
– za odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase,

ki se po tem zakonu šteje v družino, če tak način varstva otroku 
oziroma odrasli osebi nadomešča institucionalno varstvo po 
tem zakonu.

25. člen
Višina denarne socialne pomoči za upravičenca, ki nima 

lastnih dohodkov po tem zakonu, se določi v višini minimalnega 
dohodka, ki pripada upravičencu po tem zakonu.

Višina denarne socialne pomoči za druge upravičence 
se določi kot razlika med minimalnim dohodkom, ki pripada 
upravičencu, in njegovimi dohodki, ugotovljenimi na način, ki ga 
določa ta zakon (v nadaljnjem besedilu: lastni dohodek).

Višina denarne socialne pomoči za družino se določi kot 
razlika med seštevkom minimalnih dohodkov, ki pripadajo posa-
meznim upravičencem oziroma družinskim članom, in dohodki, 
ugotovljenimi na način, ki ga določa ta zakon, vseh družinskih 
članov (v nadaljnjem besedilu: lastni dohodek družine).

25.a člen
Višina minimalnega dohodka za posameznega družinske-

ga člana se v razmerju do osnovnega zneska minimalnega do-
hodka iz 22. člena tega zakona določi po naslednjih merilih:

– prva odrasla oseba v družini: 1
– vsaka naslednja odrasla oseba v družini: 0,7
– otrok do 18 let in polnoletni otrok, ki so ga	

starši dolžni preživljati zaradi rednega šolanja 0,3.
Višina minimalnega dohodka za enostarševsko družino 

se poveča za 30% osnovnega zneska minimalnega dohodka 
iz 22. člena tega zakona.

V primeru skupnega varstva in vzgoje otroka se višina mi-
nimalnega dohodka za otroka v razmerju do osnovnega zneska 

minimalnega dohodka oziroma dodatek iz prejšnjega odstavka 
določita v polovični višini merila iz prvega odstavka tega člena 
oziroma dodatka iz prejšnjega odstavka.

Kot prva odrasla oseba v družini se šteje samska oseba 
oziroma tisti od zakoncev oziroma oseb, ki živita v življenjski 
skupnosti iz prve alinee prvega odstavka 26. člena tega za-
kona, ki uveljavlja pravico do denarne socialne pomoči. Kot 
prva odrasla oseba v družini se šteje tudi mladoletna oseba 
brez staršev, razen v primerih iz četrte alinee prvega odstavka 
26. člena tega zakona.

Za naslednjo odraslo osebo v družini se šteje polnoletna 
oseba, ki se po tem zakonu šteje v družino in ki ni otrok iz za-
dnje alinee prvega odstavka tega člena.

26. člen
V družino po tem zakonu se štejejo naslednje osebe 

oziroma družinski člani:
– zakonec oziroma oseba, ki živi z osebo, ki uveljavlja pra-

vico do denarne socialne pomoči, najmanj eno leto v življenjski 
skupnosti, ki je po zakonu o zakonski zvezi in družinskih raz-
merjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo,

– otroci osebe, ki uveljavlja pravico do denarne socialne 
pomoči, dokler jih je ta dolžna preživljati v skladu s predpisi, ki 
urejajo dolžnost preživljanja,

– pastorki osebe, ki uveljavlja pravico do denarne soci-
alne pomoči, dokler ima ta z enim od njegovih staršev, ki je 
dolžan preživljati svojega otroka, sklenjeno zakonsko zvezo ali 
razmerje iz prve alinee tega odstavka,

– mladoletni vnuki, nečaki in bratje oziroma sestre osebe, 
ki uveljavlja pravico do denarne socialne pomoči, ali osebe iz 
prve alinee tega odstavka, če ta oseba preživlja svoje mladole-
tne vnuke, nečake ali brate oziroma sestre, ki so brez staršev.

Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se v družino po 
tem zakonu šteje tudi odrasla oseba, ki jo je na podlagi zakona 
ali drugega pravnega naslova (v pretežnem delu) dolžan preži-
vljati kdo od članov družine, če nima lastnih dohodkov oziroma 
premoženja v višini minimalnega dohodka.

Samska oseba je oseba, ki nima družinskih članov po 
tem zakonu.

26.a člen
Ne glede na določilo prejšnjega člena se v družino po tem 

zakonu ne štejejo:
– zakonec osebe, ki uveljavlja pravico do denarne social-

ne pomoči, ki v življenjski skupnosti ni več dejansko povezan 
z družino,

– otroci, ki ob razvezi zakonske zveze ali skupnosti iz prve 
alinee prvega odstavka prejšnjega člena niso bili dodeljeni v 
vzgojo in varstvo osebi, ki uveljavlja pravico do denarne social-
ne pomoči, ali osebi iz prve alinee prvega odstavka prejšnjega 
člena in

– otroci in pastorki iz druge in tretje alinee prvega od-
stavka prejšnjega člena, ki se poročijo ali živijo v življenjski 
skupnosti iz prve alinee prvega odstavka prejšnjega člena ali 
postanejo roditelji ter skrbijo za otroka.

27. člen
V lastni dohodek po tem zakonu se štejejo dediščine, 

darila, dohodki in prejemki, ki so viri dohodnine, ter vsi drugi 
dohodki in prejemki, čeprav niso obdavčljivi, prejeti doma ozi-
roma v tujini, razen:

– dodatka za pomoč in postrežbo in drugih prejemkov za 
nego in pomoč,

– otroškega dodatka,
– dodatka za nego otroka,
– pomoči za opremo novorojenca,
– stroškov za prevoz na delo in prehrano med delom,
– štipendij in drugih prejemkov, ki so namenjeni ali omo-

gočajo usposabljanje ali izobraževanje,
– sredstev, namenjenih odpravi posledic elementarne 

nesreče;
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– denarne socialne pomoči po tem zakonu in po predpisih 
samoupravnih lokalnih skupnosti.

Ne glede na določila prejšnjega odstavka se v lastni 
dohodek štejejo tudi sredstva za tujo nego in pomoč, ki jih 
dobiva oseba, za katero skrbi oseba, ki uveljavlja pravico do 
denarne socialne pomoči, ali njen družinski član. Če oseba, ki 
uveljavlja pravico do denarne pomoči, oziroma njen družinski 
član dokaže, da nego in pomoč nudi v drugačni vrednosti, se v 
lastni dohodek šteje višina sredstev za tujo nego in pomoč, ki 
jih prejema oseba, za katero skrbi, v tej vrednosti.

V lastni dohodek rejniške družine se šteje nagrada za 
otroka v rejništvu, ki jo prejema rejniška družina.

V lastni dohodek se štejejo tudi posredno ugotovljeni 
dohodki in prejemki, ki jih samska oseba oziroma družina ne 
izkazuje, pa se ugotovi, da v določeni višini plačuje za blago ali 
storitve, ki niso povezane s preživetjem, česar z ugotovljenim 
lastnim dohodkom ne bi zmogla.

Od lastnega dohodka se odštejejo izplačane preživnine v 
višini izvršljivega pravnega naslova.

Opomba: Člen je razveljavljen, kolikor se na njegovi pod-
lagi v lastni dohodek družine všteva preživnina otrok.

27.a člen
Kot lastni dohodek, ki je podlaga za določitev višine 

denarne socialne pomoči, se upoštevajo povprečni mesečni 
dohodki in prejemki, ugotovljeni za samsko osebo oziroma 
družino v obdobju treh koledarskih mesecev pred mesecem 
vložitve vloge.

Pri ugotavljanju lastnega dohodka se vsi dohodki in pre-
jemki upoštevajo v višini, s katero upravičenec razpolaga po 
plačilu davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost.

27.b člen
Kadar na način iz prejšnjega člena ni mogoče ugotoviti 

lastnega dohodka, ki ga bo samska oseba oziroma družina 
dosegala v prihodnjem obdobju, ker je upravičenec ostal brez 
rednih periodičnih dohodkov, se periodični dohodki, ki jih je 
upravičenec nehal prejemati, pri ugotavljanju lastnega dohodka 
ne upoštevajo.

Če je upravičenec v obdobju iz prejšnjega člena periodični 
dohodek šele začel prejemati, se kot višina njegovega lastne-
ga dohodka upošteva višina zadnjega prejetega mesečnega 
dohodka.

Periodični dohodki po tem zakonu so plače, pokojnine, 
preživnine, rente in drugi dohodki, ki jih upravičenec prejema v 
enakih oziroma podobnih zneskih v enakih oziroma podobnih 
časovnih obdobjih.

27.c člen
Ne glede na druga določila tega zakona se dohodki iz 

naslova priložnostnega dela v obdobju iz 27.a člena tega 
zakona upoštevajo samo v višini, kolikor povprečno mesečno 
presegajo višino minimalnega dohodka, ki bi pripadal posame-
znemu upravičencu oziroma družinskemu članu, če ne bi imel 
drugih dohodkov.

Priložnostni dohodki po tem zakonu so dohodki, ki jih je 
upravičenec prejel samo enkrat za enkratno opravljeno delo.

27.č člen
Ne glede na druga določila tega zakona se občasni, 

neperiodični dohodki, ki jih je upravičenec prejel v obdobju iz 
27.a člena tega zakona, upoštevajo v višini prejetih dohod-
kov, kolikor povprečno mesečno presegajo višino minimalnega 
dohodka, ki bi pripadal posameznemu upravičencu oziroma 
družinskemu članu, če ne bi imel drugih dohodkov.

Občasni, neperiodični dohodki, ki jih je upravičenec prejel 
pred obdobjem iz 27.a člena tega zakona, vendar v obdobju dva-
najstih mesecev pred mesecem vložitve vloge, se upoštevajo, če 
dosegajo ali presegajo višino prihrankov oziroma vrednosti pre-
moženja iz prvega odstavka 23. člena tega zakona. Ti dohodki se 
štejejo tako, da se kot lastni dohodek upošteva 1/12 dohodkov.

Občasni, neperiodični dohodki, ki jih je upravičenec prejel 
pred obdobjem iz prejšnjega odstavka, se kot prihranki oziroma 
premoženje upoštevajo glede na višino oziroma vrednost po 
23. oziroma 31. členu tega zakona.

Občasni, neperiodični dohodki po tem zakonu so dedišči-
ne, darila, odškodnine, odpravnine, nagrade in drugi dohodki, ki 
jih je upravičenec prejel samo enkrat in niso dohodki iz naslova 
priložnostnega dela.

27.d člen
Kadar je upravičenec v obdobju iz 27.a člena tega zako-

na prejel dohodke iz naslova priložnostnega dela in občasne, 
neperiodične dohodke, se ti dohodki upoštevajo v višini, kolikor 
njihova vsota povprečno mesečno presega višino minimalnega 
dohodka, ki bi pripadal posameznemu upravičencu oziroma 
družinskemu članu, če ne bi imel drugih dohodkov.

28. člen
Osebam, ki so poročene, živijo v življenjski skupnosti iz 

prve alinee prvega odstavka 26. člena tega zakona ali posta-
nejo roditelji in skrbijo za otroka in so jih zaradi šolanja dolžni 
preživljati starši, se ob izpolnjevanju drugih pogojev po tem 
zakonu v lastni dohodek šteje preživnina, ki jo prejemajo na 
podlagi izvršljivega pravnega naslova.

Kolikor višina preživnine ni določena z izvršljivim pravnim 
naslovom, se osebam iz prejšnjega odstavka v lastni dohodek 
šteje preživnina v višini dejansko prejetih sredstev.

Če center za socialno delo ugotovi, da starši k preživljanju 
oseb iz prvega odstavka tega člena ne prispevajo, jih pozove 
k sklenitvi oziroma izvrševanju dogovora oziroma sporazuma 
o preživljanju.

28.a člen
Osebam, katerih družinski člani nimajo prijavljenega stal-

nega prebivališča v Republiki Sloveniji oziroma kot tujci nimajo 
dovoljenja za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, se ob 
izpolnjevanju drugih pogojev po tem zakonu v lastni dohodek 
šteje preživnina na enak način, kot je določeno za osebe v 
prejšnjem členu.

Osebam, katerih družinski člani iz prejšnjega odstavka 
bivajo v Republiki Sloveniji, se v primeru, ko preživnina ni do-
ločena z izvršljivim pravnim naslovom, ob izpolnjevanju drugih 
pogojev po tem zakonu v lastni dohodek šteje dohodek tega 
družinskega člana, zmanjšan za 0,7 osnovnega zneska mini-
malnega dohodka.

29. člen
Ne glede na druga določila tega zakona se pri ugotavlja-

nju upravičenosti do denarne socialne pomoči ne upoštevajo:
– otroci in pastorki iz druge in tretje alinee 26. člena tega 

zakona, ki so v rejništvu in za katere so starši v celoti oproščeni 
plačila rejnine,

– otroci in pastorki iz druge in tretje alinee 26. člena tega 
zakona, ki prejemajo preživnino ali družinsko pokojnino, višjo 
od minimalnega dohodka, ki bi jim pripadal, če ne bi imeli dru-
gih dohodkov, in

– druge osebe, ki so v institucionalnem varstvu in so v 
celoti oproščene plačila storitve, in ne njihovi dohodki.

29.a člen
Pri ugotavljanju upravičenosti do denarne socialne pomo-

či oseb, ki živijo v registrirani istospolni partnerski skupnosti, 
se smiselno uporabljajo določbe 25.a, 26., 28., 28.a, 29. in 
35. člena tega zakona.

30. člen
Dohodek iz dejavnosti, iz katerih je davčni zavezanec po 

predpisih o dohodnini dolžan plačevati davek od dohodkov iz 
dejavnosti (davek iz dejavnosti), se pri ugotavljanju lastnega 
dohodka šteje v skladu z metodologijo o upoštevanju dohodka 
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iz dejavnosti, ki jo podrobneje predpiše minister, pristojen za 
socialno varstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance.

30.a člen
Dohodek iz kmetijske dejavnosti se v lastni dohodek šteje 

v skladu z metodologijo, ki jo podrobneje predpiše minister, 
pristojen za socialno varstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim 
za kmetijstvo, in ministrom, pristojnim za finance.

V primerih starosti nad 63 let, bolezni, invalidnosti ali 
drugih osebnih lastnosti upravičenca, na katere upravičenec ni 
mogel vplivati oziroma jih ni mogel preprečiti in zaradi katerih 
kmetijsko oziroma gozdno zemljišče ni obdelovano, dohodka 
pa s prodajo ali oddajo v najem ali zakup Skladu kmetijskih 
zemljišč in gozdov Republike Slovenije ali drugi pravni ali fizični 
osebi ni mogoče pridobiti, se šteje, da dohodka iz kmetijske 
dejavnosti ni oziroma ni bilo.

Nezmožnost obdelovanja zemljišča do starosti 63 let ugo-
tavlja invalidska komisija Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije. Starost nad 63 let se smatra za uteme-
ljen razlog uveljavljanja nezmožnosti obdelovanja zemljišča.

Osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, niso dol-
žne iskati oziroma sprejeti zaposlitve, kadar kmetijska dejav-
nost zagotavlja doseganje minimalnega dohodka, ki bi pripadal 
posameznemu upravičencu oziroma družinskemu članu, za 
vsako od oseb, ki bi si sicer bile dolžne iskati zaposlitev.

31. člen
Center za socialno delo lahko odloči, da se denarna so-

cialna pomoč ne dodeli ali se dodeli v nižjem znesku samski 
osebi oziroma družini, za katero je mogoče sklepati, da ji je 
dohodek v višini minimalnega dohodka ali delno zagotovljen, 
ker:

– ima prihranke, ki omogočajo preživetje, oziroma pre-
moženje, ki ne dosega višine prihrankov oziroma vrednosti 
premoženja iz 23. člena tega zakona,

– se najmanj 30 dni nahaja v bolnišnici ali drugi ustanovi, 
v kateri ji je zagotovljena celodnevna oskrba, in sama ni zave-
zana k plačilu ali je zavezana k delnemu plačilu stroškov,

– živi z osebami oziroma ji pri preživljanju pomagajo ose-
be, ki niso družinski člani po tem zakonu, ali je njeno preživetje 
zagotovljeno na drug način.

Center za socialno delo pri tem upošteva osnovni namen 
denarne socialne pomoči tako, da od denarne socialne pomoči, 
ki bi pripadala samski osebi oziroma družini:

– v primeru prve alinee prejšnjega odstavka odšteje 1/3 
prihrankov oziroma vrednosti premoženja,

– v primeru iz druge in tretje alinee prejšnjega odstavka 
odšteje mesečno vrednost osnovne oskrbe, ki jo ima zagoto-
vljeno upravičenec (bivanje, prehrana).

Center za socialno delo lahko odloči, da se denarna 
socialna pomoč ne dodeli ali se dodeli v nižjem znesku tudi 
samski osebi, ki ima prijavljeno stalno ali začasno prebivališče 
na istem naslovu oziroma dejansko biva z osebami, ki niso dru-
žinski člani po tem zakonu in imajo dovolj lastnih sredstev za 
preživljanje. V primeru znižanja se od denarne socialne pomoči 
odšteje 30% minimalnega dohodka, ki bi tej osebi pripadal, če 
ne bi imela drugih dohodkov.

Šteje se, da imajo osebe iz prejšnjega odstavka, ki niso 
družinski člani po tem zakonu, dovolj lastnih sredstev za pre-
življanje, če njihov lastni dohodek presega minimalni dohodek, 
ki bi jim pripadal, če ne bi imeli drugih dohodkov.

Razloge iz prvega odstavka tega člena in način njihovega 
ugotavljanja ter metodologijo upoštevanja vrednosti iz druge 
alinee drugega odstavka tega člena podrobneje predpiše mini-
ster, pristojen za socialno varstvo.

31.a člen
Upravičencu do denarne socialne pomoči, ki je zaradi 

starosti, bolezni ali invalidnosti nezmožen za delo in mu je za 
opravljanje osnovnih življenjskih potreb nujna pomoč druge 
osebe in ne prejema dodatka za tujo nego in pomoč po drugih 

predpisih, se denarna socialna pomoč poveča za dodatek za 
pomoč in postrežbo.

Potrebo po nujni pomoči druge osebe ugotavlja invalidska 
komisija po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavaro-
vanju.

Višina dodatka za pomoč in postrežbo se določi v višini 
dodatka za pomoč in postrežbo, ki bi upravičencu pripadal, 
če bi bil do njega upravičen po predpisih o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju.

31.b člen
Ne glede na druga določila tega zakona se lahko samski 

osebi oziroma družini kot posebna oblika denarne socialne 
pomoči dodeli izredna denarna socialna pomoč, če se ugotovi, 
da se je samska oseba oziroma družina iz razlogov, na katere 
ni mogla oziroma ne more vplivati, znašla v položaju materialne 
ogroženosti.

Izredna denarna socialna pomoč se dodeli glede na potre-
be samske osebe oziroma družine in se lahko dodeli:

– v enkratnem znesku, kadar gre za trenutno materialno 
ogroženost samske osebe oziroma družine (enkratna izredna 
pomoč),

– ali za obdobje, za katero se dodeli denarna socialna 
pomoč, kadar center za socialno delo ugotovi, da gre za ma-
terialno ogroženost, ki bo trajala več kot dva meseca (izredna 
pomoč).

Višina izredne denarne socialne pomoči mesečno ne 
more presegati višine enega minimalnega dohodka samske 
osebe oziroma družine, višina enkratne izredne pomoči pa v 
enem koledarskem letu ne more presegati višine dveh njenih 
minimalnih dohodkov.

31.c člen
V vlogi za enkratno izredno pomoč oziroma izredno pomoč 

mora vlagatelj natančno navesti, za kakšen namen potrebuje 
pomoč in natančno opredeliti višino sredstev, ki jih potrebuje.

Upravičenec do enkratne izredne pomoči oziroma izredne 
pomoči je dolžan prejeto pomoč porabiti za namen, za katerega 
mu je bila le-ta dodeljena.

Dokazila o porabi sredstev je upravičenec dolžan v roku 
15 dni po prejetju pomoči predložiti pristojnemu centru za so-
cialno delo. Če tega ne stori ali pa se iz dokazila ugotovi, da 
pomoč ni bila namensko porabljena, ni upravičen do enkratne 
izredne pomoči oziroma izredne pomoči 18 mesecev po mese-
cu prejema izredne denarne socialne pomoči.

Dodeljevanje in izplačevanje denarne socialne pomoči

32. člen
Center za socialno delo lahko z upravičencem na podlagi 

opredelitve socialne problematike oziroma stisk in težav ter 
ocene možnih rešitev sklene pogodbo o aktivnem reševanju 
njegove socialne problematike (vključitev v zdravljenje itd.), v 
kateri se določijo aktivnosti in obveznosti upravičenca in pre-
nehanje upravičenosti do denarne socialne pomoči v primeru 
neupravičenega neizvrševanja.

33. člen
Denarna socialna pomoč se dodeli za določen čas glede 

na okoliščine, ki so podlaga za dodelitev in določitev višine 
denarne socialne pomoči.

Denarna socialna pomoč se prvič dodeli največ za obdo-
bje treh mesecev.

Denarna socialna pomoč se lahko dodeli ponovno, če so 
okoliščine, ki so podlaga za dodelitev in določitev višine denar-
ne socialne pomoči, v času prve oziroma prejšnje in ponovne 
odločitve nespremenjene. Ponovno se lahko dodeli največ za 
obdobje šestih mesecev.

Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka tega 
člena se denarna socialna pomoč lahko dodeli največ za ob-
dobje enega leta, če zaradi starosti nad 60 let, bolezni ali in-
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validnosti ali drugih okoliščin ni mogoče pričakovati izboljšanja 
socialnega položaja upravičenca.

Upravičencu iz prejšnjega odstavka in upravičencu, ki 
je trajno nezmožen za delo, in ki je brez vsakršnih dohodkov 
oziroma prejemkov ter brez premoženja in nima nikogar, ki bi 
ga bil dolžan in sposoben preživljati, in živi doma, se dodeli 
trajna denarna socialna pomoč. Trajno nezmožnost za delo 
ugotavlja invalidska komisija po predpisih o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju.

33.a člen
O upravičenosti do denarne socialne pomoči na prvi stopnji 

na vlogo upravičenca (v nadaljnjem besedilu: vlagatelja) odloča 
center za socialno delo. Vloga za uveljavljanje denarne socialne 
pomoči se vloži na predpisanih obrazcih, katerim morajo biti pri-
loženi dokazi o izpolnjevanju pogojev za pridobitev pravice.

Vsebino in obliko obrazcev in vrste dokazov predpiše 
minister, pristojen za socialno varstvo.

Pritožba zoper odločbo o upravičenosti do denarne soci-
alne pomoči ne zadrži izvršitve.

34. člen
Denarna socialna pomoč upravičencu pripada od prvega 

dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. V primerih, ko oko-
liščine to zahtevajo, se izplača takoj.

Denarna socialna pomoč se praviloma izplača v denarju, 
v utemeljenih primerih pa se lahko deloma ali v celoti izplača v 
naravi (boni, naročilnice, plačila računov itd.).

34.a člen
Center za socialno delo s soglasjem upravičenca pozove 

osebe, ki so ga dolžne preživljati, k sklenitvi dogovora o pre-
življanju.

35. člen
Denarna socialna pomoč se dodeli kot ena denarna so-

cialna pomoč za vso družino in se praviloma izplačuje vlaga-
telju.

Denarna socialna pomoč se zaradi varstva koristi upravi-
čenca z njegovim soglasjem lahko izplačuje osebi, ki za upravi-
čenca skrbi, ali zavodu, v katerem se upravičenec nahaja.

36. člen
Denarna socialna pomoč, izračunana po tem zakonu, ki 

znaša manj kot 10% osnovnega zneska minimalnega dohod-
ka iz 22. člena tega zakona, se samski osebi oziroma družini 
izplača v enkratnem znesku za vsake tri mesece, in sicer tako, 
da se izplača za tri mesece vnaprej.

Spodbujanje zaposlovanja upravičencev do denarne 	
socialne pomoči

36.a člen
Delodajalec, ki za nedoločen čas ali za določen čas naj-

manj enega leta zaposli dolgotrajno brezposelno osebo, ki je 
v zadnjih 16 mesecih najmanj 12 mesecev prejemala denarno 
socialno pomoč, lahko ob izpolnjevanju pogojev, določenih s 
predpisi na področju zaposlovanja in zavarovanja za primer 
brezposelnosti in s Programom ukrepov aktivne politike zapo-
slovanja, pridobi subvencijo, s katero se na teh pravnih podla-
gah spodbuja zaposlovanje težje zaposljivih oseb.

Ob zaposlitvi osebe iz prejšnjega odstavka se del pred-
pisane višine subvencije za spodbujanje novega zaposlovanja 
težje zaposljivih oseb izplača iz sredstev za izplačevanje de-
narnih socialnih pomoči, drugi del pa v skladu s predpisi na 
področju zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti 
in s Programom ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

Del subvencije, ki se izplača iz sredstev za izplačevanje 
denarnih socialnih pomoči, se izplačuje mesečno, pri čemer 
znaša mesečni znesek 1 osnovni znesek minimalnega dohod-
ka, določenega s tem zakonom, in se izplačuje:

– ob zaposlitvi za nedoločen čas 12 mesecev od meseca 
nastopa dela dalje,

– ob zaposlitvi za določen čas najmanj enega leta 6 me-
secev od meseca nastopa dela dalje.

Drugi del subvencije iz drugega odstavka tega člena se 
izplačuje mesečno ali po obrokih.

Po predhodni ugotovitvi izpolnjevanja pogojev iz prvega 
odstavka tega člena na podlagi podatkov iz informacijskega 
sistema centrov za socialno delo in ob delodajalčevi predložitvi 
drugih predpisanih listin pristojna služba Zavoda Republike 
Slovenije za zaposlovanje z delodajalcem in osebo iz prvega 
odstavka tega člena sklene tristransko pogodbo o dodelitvi sub-
vencije, v kateri se določi tudi dinamika izplačil subvencije.

Če pogodba o zaposlitvi z dolgotrajno brezposelno osebo 
iz prvega odstavka tega člena preneha veljati na podlagi spora-
zuma med delavcem in delodajalcem ali je redno odpovedana 
po volji delavca ali če pogodbo o zaposlitvi odpove delodajalec 
iz razlogov za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi oziroma 
iz krivdnega razloga za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi 
v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, pred iztekom 
dveh let od dneva nastopa dela za nedoločen čas ali pred iz-
tekom enega leta ob zaposlitvi za določen čas, ta oseba nima 
pravice do denarne socialne pomoči naslednjih 6 mesecev od 
meseca prenehanja delovnega razmerja.

Delovne obveznosti prejemnika denarne socialne pomoči

36.b člen
Upravičenec do denarne socialne pomoči, ki je brezpo-

selna oseba, je v času prejemanja denarne socialne pomoči 
dolžan sprejeti vsako zaposlitev, delo po podjemni pogodbi 
ali pogodbi o naročilu avtorskega dela, po treh mesecih preje-
manja denarne socialne pomoči pa tudi primerno začasno ali 
občasno humanitarno ali drugo podobno delo, ki mu jo ponudi 
oziroma na katero ga napoti Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje skladno s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju 
za primer brezposelnosti.

Kot vsaka zaposlitev iz prejšnjega odstavka se šteje za-
poslitev, ki ustreza telesnim in duševnim zmožnostim osebe iz 
prejšnjega odstavka, o čemer izdajajo mnenje rehabilitacijske 
komisije I. stopnje, ki delujejo pri območnih službah zavoda in 
so imenovane v skladu s predpisi o zaposlitveni rehabilitaciji in 
zaposlovanju invalidov. Mnenje se izda le v primeru, če oseba 
iz prejšnjega odstavka sicer izpolnjuje zahteve delodajalca za 
zaposlitev oziroma delovno mesto, vendar zaradi domnevnih 
psihofizičnih nezmožnosti odkloni ponujeno zaposlitev zavoda 
oziroma ne soglaša z napotitvijo zavoda. Pri tem odklonitev ni 
na strani osebe iz prejšnjega odstavka, če organizacija oziroma 
delodajalec odkloni osebo iz prejšnjega odstavka, ki jo je napo-
til zavod. Mnenje se izda po postopku kot ga določajo predpisi 
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti za 
primerno delo.

Zaposlitev in primerno začasno ali občasno humanitarno 
ali drugo podobno delo iz prvega odstavka je opredeljeno v 
zaposlitvenem načrtu v skladu s predpisi o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti.

36.c člen
Primerno začasno ali občasno humanitarno ali drugo po-

dobno delo iz 36.b člena tega zakona so aktivnosti na področju 
nepridobitnih dejavnosti na delih, ki niso del rednega delovnega 
procesa in se izvajajo v splošno korist z namenom izboljšanja 
socialne integracije in zaposlitvenih možnosti upravičenca do 
denarne socialne pomoči in so določene s programom ukrepov 
aktivne politike zaposlovanja.

Delovna aktivnost se lahko izvaja v obsegu najmanj 8 ur 
tedensko in največ 56 ur mesečno.

36.č člen
Oseba iz 36.b člena tega zakona, ki odkloni ali prekine 

ponujeno zaposlitev, primerno začasno ali občasno humanitar-
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no ali drugo podobno delo iz 36.b člena tega zakona, delo na 
podlagi podjemne pogodbe ali pogodbe o naročilu avtorskega 
dela, izgubi pravico do denarne socialne pomoči.

Odklonitev ali prekinitev zaposlitve, primernega začasne-
ga ali občasnega humanitarnega ali drugega podobnega dela, 
podjemne pogodbe oziroma pogodbe o naročilu avtorskega 
dela iz prejšnjega odstavka ugotovi pristojni organ Zavoda Re-
publike Slovenije za zaposlovanje in o tem nemudoma obvesti 
pristojni center za socialno delo.

Center za socialno delo s prvim dnem naslednjega mese-
ca po odklonitvi ali prekinitvi zaposlitve, primernega začasnega 
ali občasnega humanitarnega ali drugega podobnega dela, 
podjemne pogodbe oziroma pogodbe o naročilu avtorskega 
dela razveljavi odločbo, s katero je bila denarna socialna po-
moč dodeljena.

V primeru iz prejšnjega odstavka upravičenec naslednjih 
6 mesecev po mesecu izgube pravice do denarne socialne 
pomoči ni upravičen do denarne socialne pomoči.

Sprememba okoliščin, uskladitev dodeljene denarne socialne 
pomoči in neupravičeno prejeta denarna socialna pomoč

37. člen
Upravičenec mora pogoje za pridobitev denarne socialne 

pomoči izpolnjevati tudi ves čas prejemanja denarne socialne 
pomoči.

Upravičenec je centru za socialno delo dolžan sporočiti 
vse dohodke in prejemke, prejete v času od vložitve vloge do 
poteka obdobja, za katerega mu je bila denarna socialna po-
moč dodeljena, in dejstva in okoliščine oziroma vse spremem-
be, ki vplivajo na pravico do denarne socialne pomoči, njeno 
višino in obdobje prejemanja.

Upravičenec mora spremembe iz prejšnjega odstavka 
sporočiti v 8 dneh od dne, ko je zanje zvedel.

38. člen
Če se v času vložitve vloge do poteka obdobja, za ka-

terega je bila denarna socialna pomoč dodeljena, spremeni 
lastni dohodek upravičenca oziroma družine, se posamezni 
spremenjeni dohodki upoštevajo tako, da se na enak način kot 
za obdobje iz 27.a člena tega zakona ugotavljajo za obdobje 
preteklih treh koledarskih mesecev, pri čemer se kot prvi kole-
darski mesec šteje mesec sprememb dohodka. Nespremenjeni 
dohodki, ugotovljeni v obdobju iz 27.a člena tega zakona, se 
upoštevajo v že ugotovljeni oziroma enaki višini.

V primeru drugega posameznega spremenjenega dejstva 
ali okoliščine, ki vpliva na pravico do denarne socialne pomo-
či, se ponovno ugotavlja le posamezno spremenjeno dejstvo 
oziroma okoliščina.

V primeru iz druge alinee drugega odstavka 24. člena 
tega zakona se za spremembo okoliščin šteje dan, s katerim 
se brezposelna oseba preneha voditi v evidenci brezposelnih 
oseb.

39. člen
Center za socialno delo lahko v roku 3 let po dokončno-

sti odločbe o upravičenosti do denarne socialne pomoči po 
uradni dolžnosti prične postopek ugotavljanja upravičenosti 
do denarne socialne pomoči, kadar ugotovi, da so nastopi-
le okoliščine, zaradi katerih bi bilo potrebno izdati drugač-
no odločbo o upravičenosti do denarne socialne pomoči, ker 
upravičenec ni bil upravičen do denarne socialne pomoči ali 
je bil upravičen v nižjem znesku ali za krajše obdobje, ker je 
podatke prikazoval lažno ali jih je zamolčal ali ni pravočasno 
sporočil podatkov in postopal po 37. členu tega zakona ali je 
sporočil neresnične podatke ali zaradi drugih razlogov. V tem 
postopku izda odločbo, s katero razveljavi odločbo, s katero je 
bila upravičencu dodeljena denarna socialna pomoč, in ugotovi 
prenehanje upravičenosti do denarne socialne pomoči ali določi 
drugo višino denarne socialne pomoči ali določi drugo obdobje 
prejemanja denarne socialne pomoči.

O spremembah iz prejšnjega odstavka odloči s prvim 
dnem naslednjega meseca po nastopu okoliščin.

Če center za socialno delo ugotovi, da je upravičenec 
podatke prikazoval lažno ali jih je zamolčal ali je sporočil nere-
snične podatke že pred oziroma ob izdaji odločbe, s katero mu 
je bila dodeljena denarna socialna pomoč, ali je bila odločba 
izdana na podlagi drugega nedovoljenega ravnanja upravičen-
ca, odločbo odpravi.

39.a člen
Center za socialno delo lahko v roku iz prvega odstavka 

prejšnjega člena po uradni dolžnosti prične postopek ugotavlja-
nja upravičenosti do denarne socialne pomoči tudi v primeru, 
ko upravičenec po izdaji odločbe prejme lastni dohodek za isto 
obdobje, kot mu je bila denarna socialna pomoč dodeljena.

Upravičenec je pristojnemu centru za socialno delo pre-
jem novega dohodka dolžan sporočiti v roku 8 dni od prejema 
dohodka.

Center za socialno delo odpravi odločbo, s katero je 
bila denarna socialna pomoč dodeljena in o upravičenosti do 
denarne socialne pomoči za to obdobje odloči z novo odločbo. 
V tem primeru se šteje, da ima upravičenec lastni dohodek v 
višini sorazmernega dela dohodka, ki ga je prejel za to obdobje, 
glede na število mesecev, za katere je prejel dohodek.

40. člen
Višina dodeljene denarne socialne pomoči se v obdobju 

prejemanja uskladi ob vsakokratni uskladitvi osnovnega zneska 
minimalnega dohodka iz 22. člena tega zakona.

41. člen
Denarna socialna pomoč, ki jo je upravičenec prejel na 

podlagi odločbe centra za socialno delo, ki je bila na podlagi 
tretjega odstavka 36.d, 39. in 39.a člena tega zakona ali na 
podlagi določb zakona, ki ureja splošni upravni postopek, od-
pravljena oziroma razveljavljena, je v višini razlike med prejeto 
denarno socialno pomočjo in denarno socialno pomočjo, do 
katere je upravičen na podlagi odločbe, izdane v postopku 
odprave oziroma razveljavitve, neupravičeno prejeta denarna 
socialna pomoč in jo je upravičenec dolžan vrniti.

Center za socialno delo odloči o vračilu neupravičeno pre-
jete denarne socialne pomoči v primeru odprave oziroma raz-
veljavitve odločbe iz prejšnjega odstavka v istem postopku.

Neupravičeno prejeto denarno socialno pomoč je upravi-
čenec dolžan vrniti v roku 30 dni od dokončnosti odločbe, po 
tem roku pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko center 
za socialno delo in upravičenec skleneta dogovor o načinu in 
času vračila neupravičeno prejete denarne socialne pomoči, 
pri čemer se upošteva višina lastnega dohodka upravičenca in 
njegov socialni položaj. Odlog plačila se lahko dogovori največ 
za čas treh let. Upravičenec je dolžan centru za socialno delo 
v skladu z dogovorom o vračilu denarne socialne pomoči redno 
predložiti dokazila o izvrševanju obveznosti. Če upravičenec 
zamudi s plačilom obroka, je dolžan plačati zakonite zamudne 
obresti.

Ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, lahko na pre-
dlog upravičenca po predhodnem mnenju centra za socialno 
delo odloči, da se njegov dolg deloma ali v celoti odpiše, 
vendar največ do višine vrednosti predmetov in prejemkov, 
ki so po predpisih o izvršbi in zavarovanju izvzeti iz izvršbe. 
Vlogo za odpis oziroma delni odpis, ki mora vsebovati podatke 
o lastništvu premoženja, prihrankih in dohodkih upravičenca 
in njegovih družinskih članov, upravičenec vloži pri centru za 
socialno delo. Center za socialno delo na podlagi podatkov 
iz svojih evidenc in podatkov iz evidenc drugih organov ter 
predloženih dokazov upravičenca poda mnenje in ga skupaj z 
vlogo v roku 20 dni od prejema popolne vloge pošlje v odločitev 
ministrstvu, pristojnemu za socialno varstvo. Dolg se odpiše 
po kriterijih za odpis davčnega dolga davčnim zavezancem 
– fizičnim osebam.
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IV. OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI SOCIALNEGA VARSTVA

41.a člen
Dejavnost socialnega varstva je nepridobitna.

41.b člen
Storitve socialnega varstva lahko opravljajo pravne in 

fizične osebe, če izpolnjujejo pogoje, določene s tem zakonom, 
in s predpisi, izdanimi na njegovi podlagi.

Storitve, ki jih zakon določa kot javno službo, opravljajo 
v okviru mreže javne službe pod enakimi pogoji javni socialno 
varstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe, ki pridobijo 
koncesijo na javnem razpisu.

Storitve socialnega varstva izven mreže javne službe 
opravljajo pravne in fizične osebe, ki pridobijo dovoljenje za 
delo, ki ga daje in odvzame ministrstvo, pristojno za socialno 
varstvo.

41.c člen
V okviru mreže javne službe lahko izvajajo storitev celo-

dnevnega institucionalnega varstva tudi javni zdravstveni za-
vodi, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, 
če se ta dejavnost opredeli v ustanovitvenem aktu zavoda in 
registrira v skladu s predpisi.

Javni zdravstveni zavod iz prejšnjega odstavka lahko zač-
ne opravljati storitev celodnevnega institucionalnega varstva 
potem ko ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, ugotovi, 
da izpolnjuje minimalne tehnične, kadrovske in druge pogoje 
iz 60. člena tega zakona.

Storitev iz tega člena se izvaja na način in pod pogoji, 
ki jih določajo ta zakon in predpisi, izdani na njegovi podlagi. 
Nadzor nad izvajanjem te storitve opravlja socialna inšpekcija 
iz 102. člena tega zakona, pri čemer se smiselno uporabljajo 
določbe tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, 
o nadzoru.

Institucionalno varstvo v javnem zdravstvenem zavodu se 
izvaja za osebe, ki so upravičenci po tem zakonu in predpisih, 
izdanih na njegovi podlagi, in pri katerih je akutno zdravljenje 
v tem zavodu zaključeno, vendar pa jim zdravstveno stanje ne 
omogoča samostojnega življenja niti z zagotovljeno zdravstve-
no in socialno obravnavo na domu, neposredna premestitev v 
institucionalno varstvo pa še ni možna.

Oseba iz prejšnjega odstavka se namesti v javnem zdra-
vstvenem zavodu na podlagi dogovora o vrsti, trajanju in načinu 
zagotavljanja storitev, ki ga skleneta ta oseba oziroma njen 
zakoniti zastopnik in zavod, in s katerim določita še druge 
medsebojne pravice in obveznosti.

Če upravičenec ni zadovoljen s posamezno storitvijo, lah-
ko zoper delo strokovnega delavca ali strokovnega sodelavca 
vloži ugovor pri svetu javnega zdravstvenega zavoda. Ugovor 
je treba vložiti v roku osem dni od opravljene storitve, zoper 
katero ugovarja.

Za plačilo storitve po tem členu smiselno veljajo določbe 
tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, ki veljajo 
za plačilo storitve celodnevnega institucionalnega varstva v 
javnih socialno varstvenih zavodih.

42. člen
Javna služba na področju socialnega varstva obsega 

naslednje storitve:
– socialno preventivo;
– prvo socialno pomoč;
– osebno pomoč;
– pomoč družini za dom in na domu;
– institucionalno varstvo;
– vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi po-

goji.
Merila, po katerih se določa obseg javne službe za po-

samezne storitve iz prejšnjega odstavka, določa socialno var-
stveni program.

43. člen
Država zagotavlja mrežo javne službe za socialno pre-

ventivo, za prvo socialno pomoč, za osebno pomoč, za pomoč 
družini za dom, za institucionalno varstvo iz 16. člena tega 
zakona ter za vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi 
pogoji.

Občina zagotavlja mrežo javne službe za pomoč družini 
na domu.

43.a člen
Podjetja, zavodi in drugi delodajalci zagotavljajo izvajanje 

storitev iz 18. člena tega zakona.

a1. Koncesije za opravljanje storitev javne službe

44. člen
Koncesijo za opravljanje javne službe iz prvega odstavka 

43. člena tega zakona podeli na podlagi mnenja socialne zbor-
nice ministrstvo, pristojno za socialno varstvo.

Koncesijo za opravljanje javne službe iz drugega odstav-
ka 43. člena tega zakona podeli na podlagi mnenja socialne 
zbornice ali strokovnega sveta za socialno varstvo občinski 
organ, pristojen za socialno varstvo.

Koncedent je v primeru iz prvega odstavka tega člena 
država, v primeru iz drugega odstavka pa občina.

Koncesija se podeli za določen čas, pri čemer se upošte-
va višina sredstev, ki jih je koncesionar prispeval za zagotovitev 
izvajanja storitve, za katero se podeljuje koncesija. Trajanje 
koncesije se lahko podaljša največ še za čas, za katerega je 
bila sklenjena koncesijska pogodba, in sicer pod pogoji, do-
ločenimi v predpisu iz 48. člena tega zakona in v koncesijski 
pogodbi.

Koncesija se podeli na javnem razpisu.

45. člen
Ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, oziroma občin-

ski svet v skladu z nacionalnim programom socialnega varstva 
s koncesijskim aktom določita vrsto in obseg storitev, za katere 
se objavi javni razpis za podelitev koncesije.

V koncesijskem aktu mora biti določeno za posamezno 
vrsto storitev, ki so predmet koncesije:

– krajevno območje izvajanja storitev;
– število ali obseg koncesij, ki se bo na posameznem 

javnem razpisu podelil za določeno krajevno območje izvajanja 
posamezne vrste storitev.

46. člen
Besedilo objave javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo, da se koncesija podeljuje v skladu s tem za-

konom in predpisom iz 48. člena tega zakona;
– storitve, ki so predmet koncesije;
– obseg posamezne storitve;
– predvideni začetek izvajanja storitve in čas trajanja kon-

cesije;
– krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija 

za izvajanje določene storitve;
– navedbo obsega ali števila koncesij, ki se podelijo na 

javnem razpisu za posamezno krajevno območje;
– uporabnike storitve, za katere se razpisuje koncesija;
– navedbo, da se delovna razmerja zaposlenih ureja v 

skladu s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki 
veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega 
varstva;

– vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o 
sposobnosti za izvajanje storitev, ki so predmet koncesije;

– rok za prijavo na javni razpis;
– kriterije in merila za izbiro med ponudbami;
– organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije in organ, ki je 

pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe;
– odgovorno osebo za dajanje informacij v času objave 

javnega razpisa;
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– druge podatke, pomembne za določitev in izvajanje 
storitve.

Koncedent mora v času objave javnega razpisa omogočiti 
ponudnikom vpogled v razpisno dokumentacijo in na zahtevo 
predati razpisno dokumentacijo.

V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi podatki, 
ki bodo omogočili ponudniku izdelati popolno vlogo.

47. člen
Za pregled in presojo prispelih ponudb imenuje organ, 

pristojen za podelitev koncesije, najmanj tričlansko strokovno 
komisijo (v nadaljnjem besedilu: komisija za koncesije).

Vsaj en član komisije za koncesije mora biti zaposlen pri 
navedenem organu.

47.a člen
Ponudnik lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do 

preteka razpisnega roka.
Ponudnik do poteka razpisnega roka nima pravice vpogle-

dati vloge drugih ponudnikov na istem razpisu.
Ponudnik lahko za isto lokacijo izvajanja storitev na jav-

nem razpisu vloži le eno ponudbo.
Ponudba, ki je prispela k organu, pristojnem za podelitev 

koncesije, po preteku razpisnega roka, je prepozna.
Do poteka razpisnega roka lahko ponudnik sodeluje v 

postopku le s tem, da na način, določen v razpisu in razpisni 
dokumentaciji, predloži ponudbo.

47.b člen
Komisija za koncesije odpre prispele ponudbe v roku 30 

dni po preteku roka za prijavo na javni razpis.
Odpiranju ponudb sme prisostvovati vsak ponudnik na 

javnem razpisu.
Za vsako ponudbo komisija za koncesije ugotovi, ali je 

pravočasna, ali jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane 
pogoje, ali je ponudba podana za v razpisu določeno krajevno 
območje izvajanja določene vrste storitve in ali je popolna glede 
na besedilo javnega razpisa.

Ponudbe, ki niso pravočasne, ali niso popolne, ali ponud-
ba ni podana za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja 
določene vrste storitve, ali je ni podal ponudnik, ki izpolnjuje 
predpisane pogoje, s sklepom zavrže organ, pristojen za po-
delitev koncesije.

O vsaki ponudbi, ki je pravočasna, jo je podal ponudnik, 
ki izpolnjuje predpisane pogoje in je podana za v razpisu dolo-
čeno krajevno območje izvajanja določene vrste storitve ter je 
popolna, pridobi komisija za koncesije mnenje socialne zbor-
nice. Zbornica mora mnenje dati v 20 dneh od prejema pisne 
zahteve komisije, sicer komisija za koncesije pripravi predlog 
podelitve koncesij brez tega mnenja.

Komisija za koncesije najkasneje v roku 60 dni po pri-
dobitvi mnenja socialne zbornice oziroma po izteku roka iz 
prejšnjega odstavka opravi pregled in presojo popolnih ponudb 
po kriterijih in merilih, objavljenih v javnem razpisu, ter na tej 
podlagi in ob upoštevanju mnenja socialne zbornice, če je bilo 
dano, pripravi predlog podelitve koncesij.

47.c člen
Organ, pristojen za podelitev koncesije, o vseh ponudbah 

za določeno krajevno območje izvajanja posamezne vrste sto-
ritev izda eno odločbo, s katero podeli koncesijo najugodnejše-
mu ponudniku ali ponudnikom in določi čas trajanja koncesije v 
skladu z razpisom in zavrne neuspešne ponudbe. V postopku 
izdaje odločbe imajo položaj stranke le tisti ponudniki, ki so 
predložili ponudbo za določeno krajevno območje izvajanja 
posamezne vrste storitev.

V odločbi se določi rok po vročitvi dokončne odločbe, v 
katerem mora izbrani ponudnik skleniti koncesijsko pogodbo.

Če je v predpisu ministra iz 48. člena tega zakona dolo-
čeno, da lahko določene pogoje za začetek opravljanja storitev 
koncesionar izpolni po podelitvi koncesije in sklenitvi pogodbe, 

se v odločbi določi rok, v katerem mora koncesionar izpolniti te 
pogoje in način, kako jih mora izpolniti.

Organ, ki je izdal odločbo, lahko rok iz drugega in tretjega 
odstavka tega člena iz upravičenih razlogov podaljša.

47.č člen
Zoper odločbo o podelitvi koncesije ni pritožbe, možen 

pa je upravni spor.
Stranke v upravnem sporu so lahko le ponudniki, ki so bili 

stranke v postopku izdaje odločbe.
Sodišče ne more s sodbo samo odločiti o stvari.
Če bi odprava odločbe pomenila nesorazmerno obreme-

nitev osebe, ki je do tedaj izvrševala koncesijsko pogodbo, so-
dišče odločbe ne odpravi, temveč tožniku na njegovo zahtevo 
prisodi odškodnino.

47.d člen
Če je koncesijska pogodba sklenjena z drugo osebo od 

tiste, kateri je bila z odločbo podeljena koncesija, je koncesijska 
pogodba nična. Enako velja tudi v primeru, da je koncesijska 
pogodba sklenjena brez izdaje odločbe.

Koncesijska pogodba je nična tudi v primeru, da je bila 
odločba pravnomočno odpravljena in je bil v postopku izbire 
za isto koncesijo izbran drug koncesionar.

Ničnost iz prvega in drugega odstavka tega člena po ura-
dni dolžnosti ugotovi organ, pristojen za podelitev koncesije.

47.e člen
S pogodbo o koncesiji koncedent in koncesionar uredita 

medsebojno koncesijsko razmerje in razmerje do uporabnikov, 
zlasti pa:

– vrsto in obseg storitve, ki je predmet koncesije,
– začetek izvajanja koncesije,
– čas, za katerega se sklene koncesijska pogodba,
– ceno oziroma način vrednotenja storitev,
– sredstva, ki jih koncesionarju za opravljanje storitev, ki so 

predmet koncesije, zagotavlja koncedent, in način financiranja,
– dolžnost in način poročanja koncesionarja koncedentu,
– obveznosti koncesionarja do uporabnikov,
– pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega 

izvajanja koncesije,
– način finančnega, strokovnega in upravnega nadzora s 

strani koncedenta,
– način spreminjanja koncesijske pogodbe oziroma kon-

cesijskega razmerja,
– prenehanje koncesijske pogodbe in njeno morebitno 

podaljšanje,
– obveznosti koncesionarja ob predčasnem prenehanju 

pogodbe,
– druge določbe, ki so pomembne za določitev in izvaja-

nje storitve, ki je predmet koncesije.
Koncesijska pogodba, ki ni sklenjena v pisni obliki, je nič-

na, enako pa velja tudi za njene dopolnitve in spremembe.

47.f člen
Koncedent vodi register o podeljenih koncesijah, ki ob-

sega:
1. zaporedno številko izdane odločbe o podelitvi konce-

sije,
2. ime in sedež koncesionarja, ime odgovorne osebe in 

pravni status koncesionarja,
3. krajevno območje, obseg in vrsto socialnih storitev, za 

katere je bila podeljena koncesija,
4. datum začetka izvajanja koncesije,
5. rok trajanja koncesije.
Podatki, vpisani v register, razen osebnih podatkov, so 

javni.

47.g člen
Strokovni in upravni nadzor ter inšpekcijski nadzor nad 

izvajanjem javne službe na podlagi koncesije se izvaja v skladu 
s tem zakonom in drugimi predpisi.
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Določbe tega zakona, ki se nanašajo na socialnovarstveni 
zavod ali zasebnika, se smiselno uporabljajo tudi za koncesi-
onarja.

47.h člen
Kljub spremenjenim okoliščinam je koncesionar dolžan 

izvajati javno službo, ki je predmet koncesije in izpolnjevati 
obveznosti iz koncesijske pogodbe.

V primeru spremenjenih okoliščin, ki bistveno otežujejo 
izpolnjevanje obveznosti koncesionarja in to v takšni meri, da 
bi bilo kljub posebni naravi koncesijske pogodbe nepravično 
pogodbena tveganja prevaliti le na koncesionarja, ima konce-
sionar pravico zahtevati od koncedenta spremembo pogodbe.

Spremembe pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin ne 
more zahtevati, če bi moral ob sklenitvi pogodbe te okoliščine 
upoštevati ali če bi se jim lahko izognil ali jih premagal.

47.i člen
Koncedent lahko na koncesionarjev predlog ali v sporazu-

mu z njim prenese koncesijo na drugo osebo, ki ima koncesijo 
za izvajanje javne službe, ki je predmet koncesije, in če je iz 
okoliščin mogoče sklepati, da bo prevzemnik koncesije izvajal 
javno službo skladno s predpisi in koncesijsko pogodbo, učin-
kovito in v skladu z interesi uporabnikov.

Koncedent prenese koncesijo s tem, da novemu koncesi-
onarju izda odločbo o podelitvi koncesije in razveljavi prejšnjo 
odločbo. Zoper odločbo ni pritožbe, možen pa je upravni spor.

Koncesija se prenese pod enakimi pogoji, kot je bila po-
deljena prvotnemu koncesionarju in za preostali čas trajanja 
koncesije.

Novi koncesionar sklene po vročitvi dokončne odločbe 
iz drugega odstavka tega člena novo koncesijsko pogodbo s 
koncedentom.

V primerih iz 47.k in 47.m člena tega zakona za prenos 
koncesije ni potreben predlog koncesionarja ali sporazum z 
njim.

47.j člen
Če ta zakon ne določa drugače, se za prenehanje kon-

cesijske pogodbe smiselno uporabljajo pravila obligacijskega 
prava.

Koncesionar ne sme odpovedati koncesijske pogodbe 
zaradi kršitev koncedenta, razen v primeru, ko koncedent ne 
izpolnjuje svojih obveznosti iz koncesijske pogodbe tako, da to 
koncesionarju onemogoča izvajanje koncesijske pogodbe.

Koncesijsko razmerje preneha zaradi prenehanja konce-
sionarja, razen če koncesije koncedent v skladu s prejšnjim čle-
nom ne prenese na koncesionarjevega pravnega naslednika.

47.k člen
V primeru prenehanja koncesije, razen v primerih iz 47.m 

in 47.n člena tega zakona, mora koncesionar še naprej izvajati 
dejavnost, ki je predmet koncesije, pod pogoji iz koncesijske 
pogodbe do takrat, ko koncedent zagotovi izvajanje te dejav-
nosti v okviru javnega zavoda ali ko to dejavnost začne izvajati 
novi koncesionar, vendar največ 3 leta.

Koncedent mora nemudoma začeti z zagotavljanjem mo-
žnosti, da dejavnost, ki je predmet koncesije, prevzame javni 
zavod ali da v skladu s tem zakonom prenese koncesijo na 
novega koncesionarja, ali nemudoma začeti s postopkom nove 
podelitve koncesije.

Če je zaradi koristi uporabnikov, zlasti v primeru javne 
službe institucionalnega varstva, nujno, da javni zavod ali novi 
koncesionar še naprej izvaja dejavnost v istih prostorih, v 
katerih je dejavnost opravljal prejšnji koncesionar, je prejšnji 
koncesionar ali katerikoli lastnik teh prostorov dolžan oddati 
te prostore v najem novemu izvajalcu te javne službe, in sicer 
najdalj za preostanek trajanja prvotne koncesije.

O obveznosti oddaje v najem odloči organ, pristojen za 
podelitev koncesije, z odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti in s 
katero določi najemnika, obseg prostorov, na katere se nanaša 

obveznost oddaje v najem, trajanje najema, višino najemnine 
in druge pogoje najema.

Najemnina ne sme biti manjša od višine stroškov prosto-
rov, ki so bili prejšnjemu koncesionarju priznani v ceni storitve 
v skladu z veljavno metodolgijo za oblikovanje cen socialno-
varstvenih storitev.

Organ, pristojen za podelitev koncesije, lahko na zahtevo 
najemodajalca ali najemnika odločbo o najemu spremeni, če se 
je bistveno spremenilo dejansko stanje, na katerem je odločba 
bila izdana. Če najem ni več nujen zaradi koristi uporabnikov, 
organ odločbo razveljavi.

Zoper odločbo o najemu ni pritožbe, možen pa je upravni 
spor.

47.l člen
Organ, pristojen za podelitev koncesije, z odločbo odvza-

me koncesijo:
– če koncesionar v roku, določenem v odločbi o podelitvi 

koncesije ne podpiše koncesijske pogodbe, pa koncedent tega 
roka ne podaljša v skladu z zakonom;

– če koncesionar v roku, določenem v odločbi o podelitvi 
koncesije ne izpolni določenih pogojev za začetek opravlja sto-
ritev, za katere je v odločbi o podelitvi koncesije določeno, da jih 
koncesionar izpolni po podelitvi koncesije in sklenitvi pogodbe, 
pa koncedent tega roka ne podaljša v skladu z zakonom;

– če koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s 
predpisi ter odločbo o koncesiji;

– če koncesionar ne ravna v skladu z odločbami, izdanimi 
v okviru nadzora nad izvajanjem koncesije;

– če zaradi slabega finančnega stanja koncesionarja, 
visoke stopnje njegove zadolženosti, poslovanja z izgubo v 
daljšem obdobju, precejšnjega odstopanja finančnega stanja 
koncesionarja od projekcije finančnega poslovanja, ki jo je 
predložil v svoji ponudbi, ali iz drugih finančnih razlogov mo-
goče utemeljeno sklepati, da ne bo mogel ustrezno izvrševati 
dejavnosti, ki je predmet koncesije;

– če je zaradi zmanjšanja potreb po opravljanju storitev, 
ki so predmet koncesije, potrebno na določenem krajevnem 
območju zmanjšati obseg izvajanja javne službe, ki je predmet 
koncesije, pa se koncesionar in koncedent ne sporazumeta o 
ustrezni spremembi koncesijske pogodbe ali njeni sporazumni 
razvezi.

Pristojni organ koncedenta pisno opozori koncesionarja 
na razlog za odvzem koncesije, mu določi primeren rok za 
odpravo kršitev, slabega finančnega stanja ali za sporazumno 
spremembo oziroma razvezo pogodbe, in ga opozori, da bo v 
nasprotnem primeru uvedel postopek odvzema koncesije.

Če v določenem roku koncesionar ne odpravi kršitev, 
slabega finančnega stanja ali v njem ne pride do sporazumne 
spremembe oziroma razveze pogodbe, pristojni organ kon-
cedenta po uradni dolžnosti izda odločbo, s katero odvzame 
koncesijo.

Zoper odločbo o odvzemu koncesije ni pritožbe, možen 
pa je upravni spor.

47.m člen
Če je koncesija prenehala zaradi odvzema ali iz drugih 

razlogov, ki ne dopuščajo, da bi koncesionar še naprej opravljal 
dejavnost, ki je predmet koncesije, pa je to dejavnost treba še 
naprej opravljati, mora koncedent zagotoviti, da dejavnost še 
naprej izvaja javni zavod ali drug koncesionar v objektih oziro-
ma prostorih, v katerih se je izvajala do prenehanja koncesije, 
po potrebi pa tudi z zaposlenimi, ki so pri dotedanjem koncesi-
onarju opravljali to dejavnost.

V ta namen je prejšnji koncesionar ali katerikoli lastnik 
teh prostorov dolžan oddati te prostore in njihovo pripadajočo 
opremo, potrebno za izvajanje javne službe, v najem novemu 
izvajalcu te javne službe, in sicer najdalj za 3 leta od preneha-
nja koncesije.

O obveznosti oddaje v najem odloči organ, pristojen za 
podelitev koncesije, z odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti in s 
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katero določi najemnika, obseg prostorov, na katere se nanaša 
obveznost oddaje v najem, trajanje najema, višino najemnine 
in druge pogoje najema. Zoper odločbo o obveznosti oddaje v 
najem ni pritožbe, možen pa je upravni spor.

Najemnina se določi v višini stroškov prostorov, ki so bili 
prejšnjemu koncesionarju priznani v ceni storitve v skladu z 
veljavno metodologijo za oblikovanje cen socialnovarstvenih 
storitev.

Koncedent mora nemudoma začeti z zagotavljanjem mo-
žnosti, da dejavnost, ki je predmet koncesije trajno prevzame 
javni zavod ali da v skladu z zakonom prenese koncesijo na 
novega koncesionarja, ali nemudoma začeti s postopkom nove 
podelitve koncesije.

Po preteku treh let od prenehanja koncesije se glede na-
jema uporabljajo določbe tretjega, četrtega, petega in šestega 
odstavka 47.k člena tega zakona.

47.n člen
Z dnem, ko po zakonu nastanejo pravne posledice za-

četka stečajnega postopka, uvedenega zoper koncesionarja, 
preneha koncesijsko razmerje po zakonu, razen, kolikor ni 
dolžan stečajni upravitelj v skladu s 47.o členom tega zakona 
še izvajati koncesijo v teku stečajnega postopka.

Objekti in oprema, namenjeni za izvajanje koncesije, ne 
postanejo del stečajne mase koncesionarja, ampak postanejo 
z dnem prenehanja koncesijskega razmerja last koncedenta. 
O tem, kateri so objekti in oprema, namenjeni za izvajanje kon-
cesije, odloči organ koncedenta, pristojen za podelitev koncesije, 
z odločbo v upravnem postopku. Zoper odločbo ni pritožbe, mo-
žen pa je upravni spor. Pristojni organ koncedenta lahko odloči, 
da objekti in oprema koncesije ostanejo del stečajne mase.

Če v koncesijski pogodbi ni bilo določeno, da objekti 
in oprema koncesije, ki so predmet izločitve, po prenehanju 
koncesije preidejo v last koncedenta, je koncedent dolžan v 
stečajno maso vplačati celotno vrednost objektov in naprav 
koncesije, zmanjšano za morebitne terjatve, ki jih ima do kon-
cesionarja.

Če je v koncesijski pogodbi bilo določeno, da objekti in 
oprema koncesije, ki so predmet izločitve, po prenehanju kon-
cesije preidejo v last koncedenta bodisi brezplačno bodisi za 
določeno ceno (odkupna cena), je koncedent dolžan v stečaj-
no maso vplačati tolikšen delež vrednosti objektov in opreme 
koncesije, kolikor je še preostalo časa od prenehanja koncesije 
zaradi uvedbe stečaja do poteka roka koncesije v primerjavi s 
celotnim rokom koncesije, povečan za odkupno ceno in zmanj-
šan za morebitne terjatve, ki jih ima do koncesionarja.

Za določitev vrednosti objektov in opreme koncesije po 
tem členu se uporabljajo pravila, ki veljajo za določitev vredno-
sti nepremičnin v postopku razlastitve.

O višini in roku plačila objektov in opreme koncesije odloči 
stečajni senat, pri čemer rok plačila ne sme biti krajši od 1 leta.

47.o člen
Stečajni upravitelj mora zagotoviti, da koncesionar izvaja 

koncesijo tudi v teku stečajnega postopka do takrat, ko javno 
službo, ki je predmet koncesije po določbah 47.m člena tega 
zakona začne opravljati druga oseba. Koncedent je dolžan 
stečajnemu upravitelju dati na razpolago objekte in opremo 
koncesije, ki so predmet izločitve iz stečajne mase.

Za nadaljevanje izvajanja javne službe, ki je predmet 
koncesije, se ne uporabljajo omejitve, ki veljajo za nadaljevanje 
proizvodnje in tekoče posle v stečajnem postopku.

Na pogodbe koncesionarja z uporabniki dejavnosti stori-
tev javne službe, ki je predmet koncesije začetek stečaja nima 
pravnih posledic. Uporabniki smejo zavrniti plačilo storitev, ki 
so predmet koncesije, preden je storitev izvršena.

Objekte in opremo, ki so postali v skladu s prejšnjim 
členom last koncedenta, lahko koncedent proda novemu kon-
cesionarju ali mu jih odda v najem, pri čemer se ne uporabljajo 
predpisi o prodaji oziroma oddaji v najem državnega premože-
nja oziroma premoženja lokalnih skupnosti. Sredstva, doseže-

na s prodajo, so namenska sredstva za plačilo teh objektov in 
opreme v stečajno maso.

Če je organ, pristojen za podelitev koncesije v skladu z 
drugim odstavkom 47.n člena tega zakona odločil, da objekti 
in oprema ostanejo del stečajne mase, odloči hkrati o najemu 
teh prostorov v skladu z drugim, tretjim, četrtim, petim in šestim 
odstavkom 47.m člena tega zakona.

48. člen
Minister, pristojen za socialno varstvo, podrobneje predpi-

še način podelitve koncesije in druga vprašanja koncesijskega 
razmerja, zlasti pa:

– trajanje koncesije za različne vrste storitev, ki so pred-
met koncesije in pogoje ter omejitve podaljšanja koncesije;

– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar in dokazila 
o njihovem izpolnjevanju;

– možnost poznejšega izpolnjevanja določenih pogojev in 
način njihove izpolnitve;

– način plačevanja koncesionarja za storitve, ki jih opra-
vlja na podlagi koncesije;

– način dela komisije za koncesije;
– način sklenitve koncesijske pogodbe in njeno podrob-

nejšo vsebino;
– način finančnega in drugega poročanja koncesionarja 

koncedentu;
– druga vprašanja izvajanja določb tega zakona o konce-

siji javne službe na področju socialnega varstva.

1.	Javni socialno varstveni zavodi

49. člen
Center za socialno delo opravlja naloge, ki so centrom za 

socialno delo z zakonom poverjene kot javna pooblastila ter na-
loge, ki jih centrom za socialno delo nalagajo drugi predpisi.

Center za socialno delo opravlja tudi storitve socialne pre-
ventive, prve socialne pomoči, osebne pomoči, pomoči družini 
za dom ter organizira skupnostne akcije za socialno ogrožene 
skupine prebivalstva.

Za občino lahko center za socialno delo opravlja storitve 
pomoči družini na domu.

Center za socialno delo lahko opravlja tudi druge storitve 
in naloge, če je to potrebno zaradi odpravljanja socialnih stisk 
in težav v posameznem okolju.

Center za socialno delo se ustanovi kot javni socialno 
varstveni zavod.

50. člen
Dom za starejše opravlja institucionalno varstvo starejših 

po prvem odstavku 16. člena tega zakona ter pomoč posame-
zniku in družini na domu.

Dom za starejše opravlja tudi naloge, ki obsegajo priprave 
okolja, družine in posameznikov na starost.

Če opravlja dom za starejše institucionalno varstvo po 
prvem odstavku 16. člena tega zakona za mlajše invalidne 
osebe, opravljanje teh storitev organizira v posebni enoti.

Dom za starejše lahko opravlja tudi gospodarsko de-
javnost, če je ta namenjena višji kvaliteti življenja in varstva 
starejših občanov.

51. člen
Posebni socialno varstveni zavod za odrasle (v nadaljnjem 

besedilu: posebni zavod) opravlja posebne oblike institucional-
nega varstva za odrasle duševno in telesno prizadete osebe po 
prvem odstavku 16. člena tega zakona. Posebni zavod lahko 
opravlja tudi gospodarsko dejavnost, če je ta namenjena višji 
kvaliteti njihovega življenja in varstva.

52. člen
Varstveni delovni center opravlja naloge vodenja in var-

stva ter organizira zaposlitev pod posebnimi pogoji za duševno 
in telesno prizadete odrasle osebe.
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Poleg storitev iz prejšnjega odstavka lahko varstveno 
delovni center opravlja tudi institucionalno varstvo odraslih du-
ševno in telesno prizadetih oseb po prvem odstavku 16. člena 
tega zakona ter pomoč na domu družinam duševno in telesno 
prizadetih oseb.

Varstveno delovni center lahko opravlja tudi posebne 
oblike priprav na zaposlitev.

53. člen
Dom za otroke opravlja naloge institucionalnega varstva 

otrok in mladoletnikov, prikrajšanih za normalno družinsko ži-
vljenje po drugem odstavku 16. člena tega zakona.

54. člen
Socialno varstveni zavod za usposabljanje opravlja insti-

tucionalno varstvo otrok in mladoletnikov z zmerno, težjo ali 
težko motnjo v duševnem razvoju po tretjem odstavku 16. čle-
na tega zakona.

54.a člen
K aktu o sistemizaciji delovnih mest v javnem socialno 

varstvenem zavodu, katerega ustanoviteljica je Republika Slo-
venija, daje soglasje minister, pristojen za socialno varstvo.

Organi zavoda

55. člen
Socialno varstveni zavod upravlja svet zavoda, ki ga po-

leg predstavnikov ustanovitelja in delavcev, sestavljajo še:
– predstavniki lokalne skupnosti v centru za socialno 

delo;
– predstavniki lokalne skupnosti in predstavniki oskrbo-

vancev v domu za starejše;
– predstavniki invalidskih organizacij v posebnem zavodu 

iz 51. člena tega zakona in v varstveno delovnem centru iz 
52. člena tega zakona;

– predstavniki zakonitih zastopnikov varovancev v poseb-
nem zavodu in v varstveno delovnem centru;

– predstavniki staršev ali zakonitih zastopnikov otrok in 
mladoletnikov v domovih za otroke in socialno varstvenih za-
vodih za usposabljanje.

Podrobnejšo sestavo in številčno razmerje predstavnikov 
v svetu zavoda določi ustanovitelj z aktom o ustanovitvi. Z 
aktom o ustanovitvi se določi tudi način imenovanja oziroma 
izvolitve članov sveta.

56. člen
Strokovno delo in poslovanje socialno varstvenega zavo-

da organizira in vodi direktor, ki mora imeti:
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena 

tega zakona, pet let delovnih izkušenj in opravljen strokovni 
izpit po tem zakonu,

– v domovih za starejše pa lahko tudi visoko strokovno 
ali univerzitetno izobrazbo druge družboslovne, zdravstvene 
ali medicinske smeri, pet let delovnih izkušenj in opravljen 
strokovni izpit po tem zakonu.

Mandat direktorja socialno varstvenega zavoda traja 5 let.
V socialno varstvenem zavodu, v katerem je v skladu z 

aktom o ustanovitvi poslovodenje in vodenje strokovnega dela 
zavoda ločeno, je ne glede na določbo prejšnjega odstavka za 
direktorja, ki organizira delo in vodi poslovanje zavoda, lahko 
imenovana tudi oseba, ki ima visoko strokovno ali univerzite-
tno izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju dejavnosti 
socialnega varstva ali druge dejavnosti, ki je povezana s soci-
alno varstveno dejavnostjo. Za vodenje strokovnega dela se v 
takem zavodu imenuje strokovni vodja, ki mora imeti strokovno 
izobrazbo iz 69. člena tega zakona, pet let delovnih izkušenj in 
opravljen strokovni izpit po tem zakonu.

Direktor socialno varstvenega zavoda mora poleg pogojev 
iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena imeti opravljen 
program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi 

socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom Republike 
Slovenije za splošno izobraževanje.

Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega 
člena je za direktorja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima 
opravljenega programa za vodenje iz prejšnjega odstavka, 
mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opra-
vljanja nalog direktorja. Če tega programa ne opravi v roku, mu 
mandat na podlagi zakona preneha.

Direktorja imenuje in razreši ustanovitelj zavoda.
Če je ustanoviteljica javnega socialno varstvenega za-

voda Republike Slovenije, imenuje in razreši direktorja svet 
zavoda s soglasjem ministra, pristojnega za socialno varstvo, 
po predhodnem mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti, 
v kateri ima zavod sedež.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko minister, 
pristojen za socialno varstvo, sam imenuje direktorja, če ga v 
roku treh mesecev po prenehanju mandata dotedanjemu direk-
torju ali po njegovi razrešitvi, ne imenuje svet zavoda. Prav tako 
lahko minister sam razreši direktorja, če ugotovi:

– da direktor ne opravlja nalog, ki so mu naložene z za-
konom ali pri svojem delu krši zakon,

– da je direktor objektivno odgovoren za slabo finančno 
poslovanje zavoda,

– da je pristojni organ zavoda zavrnil predlog programa 
dela, ki ga je predložil direktor,

– da je računsko sodišče podalo negativno mnenje o 
finančnem poslovanju zavoda,

– da je komisija za strokovni in upravni nadzor ugotovila 
hujše strokovne napake pri izvajanju dejavnosti zavoda,

– da ni poskrbel za začetek razpisnega postopka imeno-
vanja direktorja v roku, ki ga določa statut zavoda.

57. člen
Ne glede na določbo prvega odstavka prejšnjega člena 

je lahko za direktorja, ki organizira in vodi strokovno delo in 
poslovanje socialno varstvenega zavoda, imenovana tudi ose-
ba, ki ima končano višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena tega 
zakona, dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na 
vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega 
varstva, in opravljen strokovni izpit po tem zakonu.

V socialno varstvenem zavodu, v katerem je v skladu z 
aktom o ustanovitvi poslovodenje in vodenje strokovnega dela 
zavoda ločeno, je ne glede na določbo drugega odstavka prej-
šnjega člena za direktorja, ki organizira delo in vodi poslovanje 
doma, lahko imenovana tudi oseba, ki ima višjo strokovno 
izobrazbo iz 69. člena tega zakona in dvajset let delovnih izku-
šenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih 
mestih na področju dejavnosti socialnega varstva, ki jo opravlja 
ta socialno varstveni zavod.

58. člen
Strokovni svet socialno varstvenega zavoda je kolegijski 

strokovni organ zavoda.
Naloge, sestavo in način oblikovanja strokovnega sveta 

se določijo s statutom ali pravili zavoda, v skladu z aktom o 
ustanovitvi.

2. Drugi socialno varstveni zavodi

59. člen
Pod pogoji, ki jih določa zakon, se lahko kot socialno 

varstveni zavod organizirajo tudi sprejemališča, materinski do-
movi, svetovalnice, stanovanjske skupine, centri za neodvisno 
življenje invalidov in druge oblike organizacij.

3.	Skupne določbe

60. člen
Socialno varstveni zavod oziroma druga pravna oseba 

lahko začne z delom, če so poleg splošnih pogojev za usta-
novitev zavoda oziroma druge pravne osebe, izpolnjeni tudi 
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minimalni tehnični, kadrovski in drugi pogoji, ki jih predpiše 
minister, pristojen za socialno varstvo.

Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka ugotavlja 
ministrstvo, pristojno za socialno varstvo.

60.a člen
Za ugovor zoper opravljeno storitev, za strokovni in uprav-

ni nadzor ter za vodenje zbirk podatkov se tudi za druge pravne 
osebe smiselno uporabljajo določbe 94., 103., 106., 111., 112. 
in 114. člena tega zakona.

61. člen
Ustanovitelj socialno varstvenega zavoda mora zagota-

vljati sredstva za investicijsko vzdrževanje in druge obveznosti, 
določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Javnemu socialno varstvenemu zavodu zagotovi usta-
novitelj del sredstev za redno investicijsko vzdrževanje, če 
ugotovi, da vrednost investicijskega vzdrževanja presega višino 
sredstev amortizacije oziroma sredstev za investicijsko vzdrže-
vanje, ki jih javni socialno varstveni zavod oblikuje v skladu z 
metodologijo za oblikovanje cen storitev po tem zakonu.

4. Dobrodelne organizacije, organizacije za samopomoč 
in invalidske organizacije

62. člen
Dobrodelne organizacije so prostovoljne in neprofitne or-

ganizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in 
težave prebivalcev, ustanovijo posamezniki v skladu z zako-
nom, ali verske skupnosti.

63. člen
Organizacije za samopomoč so prostovoljne in neprofitne 

organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki 
z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe 
svojih članov.

64. člen
Invalidske organizacije so prostovoljne in neprofitne orga-

nizacije, ki jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki v skladu 
z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in 
storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih 
funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov.

Dejavnosti invalidskih organizacij lahko zajemajo tudi po-
samezne sestavine dobrodelnosti in samopomoči.

5.	Zasebno delo

65. člen
Socialno varstvene storitve lahko opravlja zasebnik, ki 

izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima ustrezno strokovno izobrazbo v skladu z 69. ali 

70. členom tega zakona;
– da ima opravljen strokovni izpit in je pridobil mnenje 

socialne zbornice;
– da ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju, 

na katerem bo opravljal zasebno delo, če bo opravljal delo, za 
katero se zahteva najmanj višješolska izobrazba;

– da ni v delovnem razmerju;
– da mu ni s pravnomočno odločbo sodišča prepovedano 

opravljanje poklica;
– da ima zagotovljene prostore, opremo in kadre, če tako 

zahteva narava dela.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko posamezne storitve 

v okviru javne službe v skladu z zakonom opravlja rejnik ali 
tretja oseba, če za te storitve sklene pogodbo s centrom za 
socialno delo.

66. člen
Ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, ugotavlja, ali za-

sebnik izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka prejšnjega člena.

Zasebnik, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka ozi-
roma pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 60. člena tega zako-
na, lahko prične opravljati socialno varstvene storitve z dnem 
izdaje odločbe o vpisu v register zasebnikov in pravnih oseb, 
ki opravljajo socialno varstvene storitve.

67. člen
Register zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo soci-

alno varstvene storitve, vodi ministrstvo, pristojno za socialno 
varstvo.

Register zasebnikov in pravnih oseb iz prejšnjega od-
stavka je javen.

68. člen
Izbris iz registra zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo 

socialno varstvene storitve, se opravi, če:
– zasebnik oziroma pravna oseba odjavi opravljanje soci-

alno varstvenih storitev;
– zasebnik umre ali če pravna oseba preneha;
– je zasebniku oziroma pravni osebi s pravnomočno od-

ločbo prepovedano opravljanje poklica oziroma dejavnosti;
– ne začne opravljati storitev v enem letu po vpisu v 

register;
– se ugotovi, da več ne izpolnjuje predpisanih pogojev za 

opravljanje storitev.
O izbrisu iz registra zasebnikov in pravnih oseb se izda 

odločba.

5.a	Skupnosti socialno varstvenih zavodov

68.a člen
Javni socialno varstveni zavodi, ki opravljajo socialno 

varstvene storitve, se lahko povezujejo v skupnosti.
V skupnosti iz prejšnjega odstavka se lahko vključujejo 

tudi koncesionarji ter druge pravne in fizične osebe, ki v skla-
du s tem zakonom opravljajo storitve na področju socialnega 
varstva.

Skupnosti opravljajo zlasti naslednje naloge:
– koordinirajo razvojne aktivnosti v okviru dejavnosti in 

sodelujejo pri oblikovanju politike razvoja socialnega varstva,
– sodelujejo pri opredeljevanju pogojev za opravljanje 

dejavnosti,
– uresničujejo skupne naloge in interese izvajalcev na 

posameznem področju.
Skupnosti lahko za opravljanje upravnih nalog na podro-

čju socialnega varstva pridobijo javno pooblastilo. Naloge, ki jih 
skupnosti opravljajo kot javno pooblastilo, določi zakon.

Izvajanje javnih pooblastil iz prejšnjega odstavka se finan-
cira iz državnega proračuna.

68.b člen
Skupnost socialnih zavodov Slovenije na področju insti-

tucionalnega varstva starejših in na področju varstva posebnih 
skupin odraslega prebivalstva, ki ga izvajajo domovi za starejše 
in posebni socialno varstveni zavodi za odrasle (v nadaljevanju: 
področje dejavnosti skupnosti), opravlja naslednje naloge kot 
javna pooblastila:

1. vzpostavi in vodi enoten informacijski sistem na po-
dročju dejavnosti skupnosti in zagotavlja njegovo povezavo v 
enoten informacijski sistem socialnega varstva,

2. vzpostavi, vodi, vzdržuje in nadzoruje centralno zbirko 
podatkov s področja dejavnosti skupnosti in je upravljavec 
centralne zbirke osebnih podatkov na tem področju,

3. načrtuje in izvaja izobraževanje za delavce na podro-
čju dejavnosti skupnosti, ki niso strokovni delavci ali strokovni 
sodelavci po tem zakonu,

4. v skladu z veljavnimi normativi in standardi iz drugega 
odstavka 11. člena tega zakona določa podrobnejše standarde 
za izvajanje posameznih vrst oskrbe in kriterije za določitev 
vrst oskrbe glede na potrebe uporabnikov storitve na področju 
dejavnosti skupnosti.
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68.c člen
Skupnost centrov za socialno delo Slovenije na področju 

izvajanja dejavnosti centrov za socialno delo opravlja naslednje 
naloge kot javna pooblastila:

1. določa katalog nalog, ki jih izvajajo centri za socialno 
delo:

– kot socialno varstvene storitve,
– kot naloge, ki so jim z zakonom poverjene kot javna 

pooblastila in
– kot naloge, ki jim jih nalagajo drugi predpisi, kar za to 

področje dejavnosti služi kot podlaga za delovanje enotnega 
informacijskega sistema socialnega varstva;

2. določa standarde in normative za izvajanje posameznih 
vrst nalog:

– nalog, ki so centrom za socialno delo z zakonom pover-
jene kot javna pooblastila in

– nalog, ki jih centrom za socialno delo nalagajo drugi 
predpisi.

6. Delavci, ki opravljajo socialno varstvene storitve

69. člen
Socialno varstvene storitve opravljajo strokovni delavci in 

strokovni sodelavci.
Strokovni delavci po tem zakonu so delavci, ki so končali 

višjo ali visoko šolo, ki izobražuje za socialno delo in so opravili 
pripravništvo ter strokovni izpit za delo na področju socialnega 
varstva.

Strokovni delavci so tudi delavci, ki so končali višjo ali viso-
ko šolo psihološke smeri, pedagoške smeri in njenih specialnih 
disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer 
delovne terapije in teološke smeri z ustrezno specializacijo ter 
imajo eno leto delovnih izkušenj na področju socialnega varstva, 
opravljeno pripravništvo in strokovni izpit po tem zakonu.

Strokovni delavci v domovih za otroke in v socialno var-
stvenih zavodih za usposabljanje so strokovni delavci iz prvega 
odstavka tega člena in delavci, ki so končali višjo ali visoko šolo 
pedagoške, socialno pedagoške, psihološke ter defektološke 
smeri in so opravili pripravništvo in strokovni izpit.

70. člen
Strokovni sodelavci po tem zakonu so delavci, ki opravljajo 

posamezne socialno varstvene storitve in so končali programe 
izobraževanja v skladu s posebnimi predpisi ter imajo opravljeno 
pripravništvo in strokovni izpit.

Vrste in stopnje programov izobraževanja iz prejšnjega 
odstavka, ki zagotavljajo strokovnim sodelavcem ustrezno stro-
kovno usposobljenost za opravljanje posameznih storitev, določi 
socialna zbornica.

71. člen
Pogoje in način opravljanja pripravništva in strokovnega iz-

pita s splošnim aktom določi socialna zbornica, ki tudi organizira 
in izvaja preverjanje znanja za pridobitev strokovnega izpita za 
področje socialnega varstva.

72. člen
Posamezne socialno varstvene storitve lahko opravljajo 

pod vodstvom strokovnih delavcev s prostovoljnim in nepoklic-
nim delom tudi laični delavci, za katere strokovna izobrazba ni 
posebej predpisana.

73. člen
Strokovni delavci in strokovni sodelavci v javnih socialno 

varstvenih zavodih so se dolžni izobraževati in usposabljati.
Strokovno izobraževanje in usposabljanje iz prejšnjega 

odstavka podrobneje določi socialna zbornica.

74. člen
Strokovni delavci in strokovni sodelavci z višješolsko stro-

kovno izobrazbo, lahko napredujejo v naziv mentor in svetova-

lec, strokovni delavci in strokovni sodelavci z visokošolsko izo-
brazbo pa v naziv samostojni svetovalec in višji svetovalec.

Napredovanje strokovnih delavcev in strokovnih sode-
lavcev podrobneje predpiše minister, pristojen za socialno 
varstvo.

75. člen
Republika Slovenija podeljuje strokovnim delavcem, stro-

kovnim sodelavcem ter laičnim delavcem na področju soci-
alnega varstva nagrade in priznanja kot posebna družbena 
priznanja za izjemne uspehe pri delu na področju socialnega 
varstva.

Minister, pristojen za socialno varstvo predpiše natanč-
nejše pogoje za podeljevanje nagrad in priznanj iz prejšnjega 
odstavka, sestavo komisije in postopek za podeljevanje nagrad 
in priznanj.

V. SOCIALNA ZBORNICA

76. člen
Socialna zbornica je pravna oseba.

77. člen
Socialna zbornica skrbi za povezanost, razvoj in strokovni 

dvig socialno varstvene dejavnosti.
Socialna zbornica kot javna pooblastila opravlja naslednje 

naloge:
– določi programe usposabljanja, ki jih določa ta zakon,
– za strokovne delavce in strokovne sodelavce načrtuje 

in organizira stalno strokovno izobraževanje in usposabljanje 
iz 73. člena tega zakona,

– določa vrste in stopnje programov izobraževanja za 
strokovne sodelavce v socialnem varstvu po 70. členu tega 
zakona in določa, v katerih primerih je potrebno preizkusiti 
usposobljenost pred začetkom opravljanja posameznih storitev 
in nalog na področju socialnega varstva,

– določi pogoje in način opravljanja pripravništva in spre-
mlja pripravništvo ter nadzoruje izvajanje pripravništva po splo-
šnem aktu iz 71. člena tega zakona,

– določa pogoje in način opravljanja strokovnega izpita ter 
organizira in izvaja preverjanje znanja za pridobitev strokovne-
ga izpita na področju socialnega varstva,

– pripravlja in sprejema kataloge potrebnih znanj in pre-
verja usposobljenost za opravljanje posameznih storitev in 
nalog na področju socialnega varstva,

– načrtuje in organizira supervizijo strokovnega dela stro-
kovnih delavcev,

– rešuje oziroma preizkuša ugovore iz 94. člena tega 
zakona,

– organizira in izvaja inštruktažno svetovanje v skladu s 
108.b členom tega zakona.

Socialna zbornica opravlja tudi druge naloge, zlasti pa:
– sprejme kodeks etike delavcev na področju socialnega 

varstva, promovira ter nadzira njegovo izvajanje in ukrepa ob 
njegovem kršenju,

– daje mnenja v postopkih podelitve koncesij in dovoljenj 
za delo,

– spremlja in izvaja projekte supervizije dela strokovnih 
delavcev,

– izvaja usposabljanje strokovnih delavcev in strokovnih 
sodelavcev,

– sodeluje pri pripravi zakonskih predpisov in pri pripravi 
strokovnih podlag za socialno varstveni program,

– predlaga člane za strokovni svet iz 8. člena tega zakona.
Socialna zbornica opravlja tudi naloge za svoje člane in 

naročnike storitev.

78. člen
Delo zbornice se financira iz:
– prispevkov članov;
– daril in volil;
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– drugih virov;
– iz republiškega proračuna za naloge iz drugega odstav-

ka prejšnjega člena.

79. člen
Zbornica sprejme statut, s katerim določi svojo organiza-

cijo, organe in njihove pristojnosti.
Pri sestavi organov zbornice je potrebno upoštevati na-

čelo zastopanosti delavcev v javnih zavodih, drugih socialno 
varstvenih zavodih, dobrodelnih organizacijah, organizacijah za 
samopomoč, invalidskih organizacijah in zasebnikov.

Kadar pristojni organi zbornice odločajo o zadevah iz 6. in 
7. točke drugega odstavka 77. člena tega zakona, morajo biti pri 
odločanju paritetno zastopani delavci iz prejšnjega odstavka.

K statutu zbornice da soglasje Vlada Republike Slovenije, 
v delu, ki se nanaša na javna pooblastila.

VI. SOCIALNO VARSTVENE STORITVE, KI SE 
OPRAVLJAJO IZVEN 	

SOCIALNO VARSTVENE DEJAVNOSTI

80. člen
Če posamezne socialno varstvene storitve po tem zako-

nu, opravljajo socialne službe, organizirane kot del enotnega 
sistema vzgoje in izobraževanja, zdravstva, zaposlovanja ter 
pravosodja, se te storitve opravljajo po normativih in standardih 
iz drugega odstavka 11. člena tega zakona.

Socialne službe iz prejšnjega odstavka lahko opravljajo 
tudi naloge socialne preventive za delovno področje, za katero 
so ustanovljene.

VII. POSTOPKI

1.	Krajevna pristojnost

81. člen
Krajevna pristojnost v vseh zadevah, za katere so pristojni 

centri za socialno delo, se določi po stalnem prebivališču ose-
be, ki potrebuje pomoč in varstvo. Če oseba nima stalnega pre-
bivališča, se določi krajevna pristojnost po njenem začasnem 
prebivališču, če nima niti tega, pa po njenem zadnjem stalnem 
prebivališču oziroma zadnjem začasnem prebivališču.

Če se krajevna pristojnost ne da določiti po prejšnjem od-
stavku, se določi po kraju, kjer je nastal povod za postopek.

Krajevna pristojnost za mladoletno osebo se določa po 
stalnem oziroma začasnem prebivališču obeh staršev. Za mla-
doletno osebo, katere starši ne živijo skupaj, se določi krajevna 
pristojnost po stalnem oziroma začasnem prebivališču tistega 
od staršev, pri katerem mladoletna oseba živi oziroma, katere-
mu je bila dodeljena. Če niti eden od staršev mladoletne osebe 
ni znan, se krajevna pristojnost določi po prejšnjem odstavku.

Krajevna pristojnost v zadevah, v katerih se upraviče-
nost do pravice ugotavlja za vso družino, njeni družinski člani 
pa imajo prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče na 
različnih naslovih, se določi po dejanskem prebivališču veči-
ne družinskih članov oziroma po stalnem oziroma začasnem 
prebivališču večine družinskih članov. Če krajevne pristojnosti 
tako ni mogoče določiti, se določi po kraju, v katerem je nastal 
povod za postopek.

Če je z aktom o ustanovitvi centra za socialno delo do-
ločeno, da znotraj centra za socialno delo delujejo notranje 
organizacijske enote, ki opravljajo naloge centra za socialno 
delo po tem zakonu in drugih predpisih za določeno krajevno 
območje, je za izvajanje nalog centra za socialno delo krajevno 
pristojna organizacijska enota, katere pristojnost se določi v 
aktu o ustanovitvi upoštevajoč določbe prvega, drugega, tretje-
ga in četrtega odstavka tega člena. V tem primeru je za vodenje 
in odločanje v postopku pri izvrševanju nalog centra za socialno 
delo pooblaščen vodja pristojne organizacijske enote.

82. člen
Če sem med postopkom spremenijo okoliščine, na podla-

gi katerih je bila po tem zakonu določena krajevna pristojnost, 
nadaljuje postopek glede na spremenjene okoliščine pristojni 
center za socialno delo.

83. člen
Če nastane spor o pristojnosti, mora center za socialno 

delo, ki je začel postopek, svoje delo opravljati vse dotlej, do-
kler se ne odloči o sporu.

84. člen
V sporih o krajevni pristojnosti med centri za socialno delo 

na območju Republike Slovenije odloča ministrstvo, pristojno 
za socialno varstvo.

85. člen
Ministrstvo pristojno za socialno varstvo, lahko določi za 

postopek v izvrševanju javnih pooblastil drug center za socialno 
delo, kot tisti, ki je krajevno pristojen, če je očitno, da se bo tako 
lažje izvedel postopek ali če so za to drugi tehtni razlogi.

Sklep po prejšnjem odstavku izda ministrstvo, pristojno za 
socialno varstvo na predlog stranke, ki je sprožila postopek, ali 
na predlog centra za socialno delo.

2. Odločanje v izvrševanju javnih pooblastil

86. člen
Kadar socialno varstveni zavodi v izvrševanju javnih po-

oblastil, odločajo o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih 
posameznikov, postopajo po zakonu o splošnem upravnem 
postopku, če niso posamezna vprašanja postopka v tem ali 
drugem zakonu drugače urejena.

87. člen
Pri izvrševanju javnih pooblastil iz prejšnjega člena upo-

rabljajo socialno varstveni zavodi pečat.
Pečat je okrogle oblike. V zunanjem krogu ima napis 

»Republika Slovenija«, v sredini pa grb Republike Slovenije. 
Pečat vsebuje še ime in sedež zavoda.

88. člen
Kadar odločajo centri za socialno delo v upravnih stva-

reh o pravicah in koristih otroka po 105., 106., 114., 120. in 
121. členu Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih 
(Uradni list SRS, št. 15/76 in 1/89), si morajo v posebnem ugo-
tovitvenem postopku pred odločitvijo pridobiti mnenje strokovne 
komisije in razpisati ustno obravnavo.

Strokovno komisijo iz prejšnjega odstavka imenuje stro-
kovni svet centra za socialno delo, če ni z drugim zakonom 
določena posebna komisija.

89. člen
O pritožbah zoper odločbe socialno varstvenih zavodov 

odloča ministrstvo, pristojno za socialno varstvo.

3.	Postopek pri uveljavljanju in izvajanju storitev

90. člen
Postopek za uveljavljanje storitev po tem zakonu se začne 

na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika. 
Center za socialno delo začne postopek po uradni dolžnosti, 
če izve za okoliščine, iz katerih izhaja utemeljen razlog, zaradi 
katerega je potrebno določeni osebi nuditi storitev po tem 
zakonu.

91. člen
Pobudo za začetek postopka po uradni dolžnosti dajo 

lahko zakonec, otroci, osebe, ki živijo v skupnem gospodinj-
stvu z osebo, ki potrebuje varstvo in pomoč, delodajalec in 
sindikat.
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Organi ter zavodi in druge organizacije, ki pri svojem 
delu ugotovijo ogroženost otroka, mladoletnika ali osebe, ki 
ji je odvzeta poslovna sposobnost, so dolžni o tem obvestiti 
center za socialno delo na svojem območju.

92. člen
Kadar socialno varstveni zavod oziroma strokovni de-

lavec ob uveljavljanju storitve ugotovi, da zadeva sodi v 
njegovo pristojnost, si je dolžan prizadevati, da z upravičen-
cem doseže dogovor o trajanju, vrsti in načinu zagotavljanja 
storitve.

Sklenjen dogovor o trajanju, vrsti in načinu zagotavlja-
nja storitve institucionalnega varstva šteje za akt, s katerim 
je upravičenec nameščen v zavod ali premeščen v okviru 
zavoda ali v drug zavod.

93. člen
Postopki izvajanja storitev morajo biti vodeni tako, da 

zagotavljajo zaupnost podatkov ter osebno integriteto in 
dostojanstvo upravičenca.

Strokovni delavci in strokovni sodelavci, ki opravljajo 
socialno varstvene storitve so dolžni varovati kot poklicno 
skrivnost podatke o materialnih in socialnih stiskah posame-
znika in o vzrokih, okoliščinah in posledicah tega stanja.

Podatke iz prejšnjega odstavka so dolžne varovati kot 
poklicno skrivnost tudi osebe, ki so jim ti podatki dosegljivi 
zaradi narave njihovega dela.

Podatki iz drugega odstavka tega člena se ne smejo 
dajati drugim osebam oziroma javnosti in tudi ne objavljati 
na način, ki bi omogočal razkriti posameznika, na katerega 
se nanašajo. Dolžnost varovanja poklicne skrivnosti lahko 
strokovnega delavca ali sodelavca, razreši prizadeta oseba 
sama ali sodišče, za mladoletne osebe in za osebe pod 
skrbništvom pa starši oziroma skrbniki.

94. člen
Če upravičenec ni zadovoljen s posamezno storitvi-

jo lahko zoper delo strokovnega delavca ali strokovnega 
sodelavca vloži ugovor pri svetu socialno varstvenega za-
voda, zoper opravljeno storitev zasebnika pa na socialno 
zbornico.

Ugovor je potrebno vložiti v roku osem dni od opravlje-
ne storitve, zoper katero ugovarja.

95. člen
Svet socialno varstvenega zavoda oziroma socialna 

zbornica preizkusi ugovor, določi, kaj naj se ukrene ter o 
tem obvesti upravičenca, ki je ugovarjal, v roku 15 dni od 
prejema ugovora.

96. člen
Če z upravičencem ni mogoče skleniti dogovora o tra-

janju, vrsti in načinu zagotavljanja storitve institucionalnega 
varstva iz 92. člena tega zakona, odloča socialno varstveni 
zavod o namestitvi, premestitvi ali odpustu upravičenca iz 
zavoda po določbah zakona o splošnem upravnem postop-
ku, če posamezna vprašanja upravnega postopka s tem 
zakonom niso drugače urejena. Pritožba zoper odločbo o 
namestitvi ali premestitvi ne zadrži izvršitve odločbe.

VIII. FINANCIRANJE

97. člen
Socialno varstvena dejavnost se financira iz proračuna 

republike in občine.
Sredstva za financiranje socialno varstvene dejavnosti 

se zagotavljajo tudi s plačili storitev, s prispevki dobrodelnih 
organizacij in organizacij za samopomoč ter invalidskih or-
ganizacij, s prispevki donatorjev in iz drugih virov.

1.	Financiranje socialno varstvene dejavnosti  
iz proračuna Republike Slovenije

98. člen
Iz proračuna Republike Slovenije se financirajo:
– dejavnosti, potrebne za delovanje in razvoj sistema 

socialnega varstva iz 6. člena tega zakona;
– socialna preventiva;
– prva socialna pomoč;
– pomoč družini za dom;
– izvrševanje javnih pooblastil;
– institucionalno varstvo iz 16. člena tega zakona, razen 

stroškov storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec 
oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila;

– vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi po-
goji;

– denarne socialne pomoči;
– investicije v socialno varstvene zavode;
– skupne naloge socialnega varstva iz programa, ki ga 

vsako leto določi državni zbor;
– naloge socialne zbornice iz drugega odstavka 77. člena 

tega zakona;
– osebna pomoč;
– naloge, ki jih skupnosti iz 68.a člena tega zakona opra-

vljajo kot javno pooblastilo;
– razvojni in dopolnilni programi, pomembni za državo, in 

sodelovanje z nevladnimi organizacijami.
Ne glede na določbe tega zakona se iz proračuna Re-

publike Slovenije financirajo tudi stroški storitev v zavodih za 
odrasle, če upravičenec pred prijavo stalnega prebivališča na 
podlagi četrtega odstavka 8. člena Zakona o prijavi prebivališča 
(Uradni list RS, št. 9/01) na naslovu nastanitvenega centra ali 
na naslovu zavoda, v katerem je nastanjen, v Republiki Slove-
niji ni imel prijavljenega stalnega prebivališča.

2. Financiranje socialno varstvene dejavnosti  
iz proračuna občine

99. člen
Iz proračuna občine se financirajo:
– pravice družinskega pomočnika;
– pomoč družini na domu, najmanj v višini 50% subven-

cije k ceni storitve in v višini, za katero je upravičenec oziroma 
drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila;

– pomoč pri uporabi stanovanja (najemnina) iz četrtega 
odstavka 24. člena in tretjega odstavka 31. člena tega zako-
na;

– stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upra-
vičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen 
plačila;

– razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino in 
sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

Sredstva za financiranje pravic in prispevkov oziroma 
storitev in pomoči iz prejšnjega odstavka se financirajo iz pro-
računa občine, na območju katere ima upravičenec storitev in 
pomoči prijavljeno stalno prebivališče.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se stroški 
storitve iz četrte alinee prvega odstavka tega člena v primeru 
prijave stalnega prebivališča na naslovu socialno varstve-
nega zavoda na podlagi četrtega odstavka 8. člena Zakona 
o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 9/01) financirajo iz 
proračuna občine, v kateri je imel upravičenec prijavljeno 
stalno prebivališče pred prijavo stalnega prebivališča na 
naslovu zavoda.

3.	Plačilo storitev

100. člen
Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni plačati vse po 

tem zakonu opravljene storitve, razen storitev socialne pre-
ventive, prve socialne pomoči in institucionalnega varstva v 
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socialno varstvenih zavodih za usposabljanje, ki so za vse 
upravičence brezplačne.

Prejemniki trajne denarne socialne pomoči in prejemniki 
nadomestila za invalidnost po Zakonu o družbenem varstvu 
odraslih telesno in duševno prizadetih oseb (Uradni list SRS, 
št. 41/83) so oproščeni plačila vseh storitev razen storitev 
institucionalnega varstva po prvem odstavku 16. člena tega 
zakona.

Vlada Republike Slovenije predpiše merila, po katerih se 
za upravičence in druge zavezance delno ali v celoti določajo 
oprostitve pri plačilu storitev.

Na zahtevo upravičenca do socialno varstvene storitve 
odloči o delni ali celotni oprostitvi plačila storitve center za so-
cialno delo, v skladu z merili iz prejšnjega odstavka.

Center za socialno delo lahko upravičencu oziroma za-
vezancu določi višjo oprostitev, kot bi jo določil po merilih iz 
tretjega odstavka tega člena, če upravičenec storitev nujno 
potrebuje in bi prišlo do ogrožanja njegovega zdravja ali življe-
nja, če mu storitev ne bi bila omogočena, ali če to narekujejo 
posebne socialne razmere ali iz drugih pomembnih razlogov v 
korist upravičenca oziroma zavezanca.

V primeru vložitve zahteve za oprostitev plačila storitve 
center za socialno delo o oprostitvi plačila in določitvi prispevka 
upravičenca in zavezanca oziroma občine k plačilu oziroma 
doplačilu storitve odloči za obdobje od dneva začetka izvajanja 
storitve dalje, v primeru sprememb med izvajanjem storitve 
pa s prvim dnem naslednjega meseca po dnevu nastanka 
spremembe.

Stroške v zvezi s storitvami iz 18. člena tega zakona 
krije podjetje, zavod ter druga organizacija, ki te storitve za-
gotavlja.

Center za socialno delo lahko za upravičenca do insti-
tucionalnega varstva določi oprostitev po merilih iz tretjega 
odstavka tega člena tudi v primeru, ko je bila upravičencem 
zagotovljena nadomestna oblika bivanja in oskrbe izven mreže 
javne službe.

100.a člen
Ne glede na določbo tretjega odstavka 100. člena lahko 

občina določi dodatne oprostitve pri plačilu stroškov za pomoč 
na domu in pri plačilu storitev v zavodih za odrasle.

O oprostitvah iz prejšnjega odstavka odloča pristojni ob-
činski organ.

100.b člen
Če je uporabnik storitve, ki uveljavlja oprostitev plačila 

storitve institucionalnega varstva, lastnik nepremičnine, se mu 
z odločbo o oprostitvi plačila prepove odtujiti in obremeniti ne-
premičnino, katere lastnik je, v korist občine, ki zanj financira 
institucionalno varstvo.

O prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine v 
korist občine pristojni center za socialno delo odloči v izreku 
odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva.

Prepoved odtujitve in obremenitve se zaznamuje v ze-
mljiški knjigi na podlagi dokončne odločbe iz prejšnjega od-
stavka.

Za zaznambo prepovedi odtujitve in obremenitve iz prve-
ga odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe zako-
na, ki ureja zemljiško knjigo, o zaznambi prepovedi odtujitve 
in obremenitve.

100.c člen
Če je uporabnik storitve, ki uveljavlja oprostitev plačila 

storitve pomoč družini na domu, lastnik nepremičnine, se mu 
na način iz prejšnjega člena lahko prepove odtujiti in obremeniti 
nepremičnino, katere lastnik je, v korist občine, ki zanj financira 
pomoč družini na domu, le v primeru izrecne zahteve občine, 
in če gre za nepremičnino, na kateri uporabnik storitve nima 
prijavljenega stalnega prebivališča.

Občina mora zahtevo iz prejšnjega odstavka podati v roku 
20 dni od prejema obvestila centra za socialno delo o tem, da 

vodi postopek, v katerem odloča o oprostitvi plačila storitve 
pomoč družini na domu.

101. člen
Metodologijo za oblikovanje cen storitev iz 1. do 5. točke 

11. člena tega zakona predpiše minister, pristojen za socialno 
varstvo.

V skladu z metodologijo iz prejšnjega odstavka določi 
ceno storitve organ upravljanja pravne osebe oziroma sama 
fizična oseba.

K cenam storitve daje soglasje ministrstvo, pristojno za 
socialno varstvo, razen k cenam storitve pomoči družini na 
domu, h katerim daje soglasje pristojni občinski organ.

IX. NADZOR

102. člen
Nadzor nad delom javnih socialno varstvenih zavodov, 

koncesionarjev in drugih pravnih ali fizičnih oseb, ki izvajajo 
socialno varstvene storitve na podlagi dovoljenja za delo (v 
nadaljnjem besedilu: izvajalci dejavnosti), organizira in izvaja 
socialna inšpekcija v okviru organa v sestavi ministrstva, pri-
stojnega za socialno varstvo (v nadaljnjem besedilu: inšpekcij-
ski nadzor), ki jo vodi direktor. Inšpekcijske nadzore izvajajo in-
špektorji za socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: inšpektor), 
ki so delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.

Za izvajanje inšpekcijskega nadzora po tem zakonu se 
uporabljajo določbe zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor, kolikor 
posamezna vprašanja s tem zakonom niso urejena drugače.

102.a člen
Če je za ugotovitev ali presojo kakega dejstva v nadzoru 

potrebno posebno znanje, s katerim inšpektor ne razpolaga, 
lahko direktor na predlog inšpektorja določi tudi, da posame-
zna strokovna dela v inšpekcijski zadevi opravi posameznik 
(v nadaljnjem besedilu: strokovni pomočnik), ki ni zaposlen 
v organu, ki organizira in izvaja inšpekcijski nadzor po tem 
zakonu. Strokovnega pomočnika imenuje iz liste strokovnih 
pomočnikov, ki jo določi strokovni svet za socialno varstvo.

O svojih ugotovitvah strokovni pomočnik iz prejšnjega 
odstavka sestavi poročilo.

103. člen
Inšpektor mora imeti:
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo enake sme-

ri, kot jo za strokovne delavce na področju socialnega varstva 
določa ta zakon,

– deset let delovnih izkušenj pri izvajanju ali vodenju 
storitev in socialno varstvenih programov ali pri razvojno raz-
iskovalnem in svetovalnem delu ali pri vodenju uveljavljenih 
projektov na področju socialnega varstva ali pri organiziranju 
in upravnem vodenju socialno varstvenih dejavnosti,

– opravljen strokovni izpit za inšpektorja.
Inšpektor mora vsake tri leta opraviti obdobni preizkus 

usposobljenosti.

104. člen
Inšpekcijski nadzor po tem zakonu obsega:
1. nadzor nad izvajanjem tega zakona in predpisov, izda-

nih na njegovi podlagi, ter nadzor nad izvajanjem drugih zako-
nov ali na njihovi podlagi izdanih predpisov, ki določajo javna 
pooblastila ali druge naloge posameznim izvajalcem socialno 
varstvene dejavnosti;

2. nadzor nad izvajanjem nalog, ki jih ta zakon nalaga 
lokalnim skupnostim (v nadaljnjem besedilu: občina).

V okviru nadzora po 1. točki prejšnjega odstavka inšpek-
tor ugotavlja in preverja izvajanje določb, uporabo strokovnih 
metod, strokovnost dela pri izvajanju storitev in programov ter 
kvaliteto storitev v okviru zakonov in podzakonskih aktov, ki 
urejajo zlasti naslednja področja dejavnosti:
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– statusne zadeve izvajalcev,
– kadrovske, tehnične in druge pogoje za izvajanje de-

javnosti,
– koncesijske pogodbe, dovoljenja za delo in pogodbe o 

sofinanciranju programov,
– upravičenost do storitev in do prejemkov,
– prispevke uporabnikov in drugih zavezancev,
– cene storitev,
– uresničevanje pravic in dolžnosti uporabnikov,
– uresničevanje pravic in obveznosti strokovnih in drugih 

delavcev izvajalca, ki ne sodijo v pristojnost drugih inšpekcij-
skih organov,

– vodenje dokumentacije in poročanje,
– uresničevanje nalog, ki so izvajalcem zaupana kot javna 

pooblastila,
– stanje glede organizacije strokovnega dela,
– izpolnjevanje pogojev, ki jih morajo izpolnjevati strokov-

ni delavci in strokovni sodelavci,
– ustreznost strokovnih postopkov in uporabe metod stro-

kovnega dela,
– sistem za strokovni razvoj zaposlenih,
– kakovost in obseg opravljenih storitev,
– uresničevanje pravic in zadovoljstvo uporabnikov sto-

ritev.
Nadzor po drugi točki prvega odstavka tega člena nad 

izvajanjem nalog, ki jih zakon nalaga občinam, obsega zlasti 
preverjanje:

– obsega mreže javne službe, za katero je zadolžena 
občina,

– soglasij k cenam storitev, ki jih izda pristojni občinski 
organ.

105. člen
Inšpekcijski nadzor se opravi kot redni ali izredni inšpek-

cijski nadzor.
Redni inšpekcijski nadzor se opravi pri vsakem izvajalcu 

dejavnosti najmanj enkrat v obdobju treh let. Program rednih 
inšpekcijskih nadzorov na predlog direktorja inšpekcije določi 
glavni inšpektor.

Direktor inšpekcije vsakokrat, ko oceni, da je to potrebno, 
odredi, da inšpektor opravi izredni inšpekcijski nadzor. Glavni 
inšpektor odredi izredni inšpekcijski nadzor tudi:

– na zahtevo upravičenca do storitve ali njegovega zako-
nitega zastopnika oziroma druge osebe, ki je imela v postopku 
položaj stranke, ustanovitelja izvajalca dejavnosti ali organa 
upravljanja izvajalca dejavnosti,

– na utemeljeno pobudo družinskega člana upravičenca 
ali uporabniškega združenja,

– na zahtevo reprezentativnega sindikata pri delodajal-
cu.

Pred izvedbo izrednega inšpekcijskega nadzora lahko 
inšpektor:

– pozove predlagatelja zahteve ali pobude, da zahtevo ali 
pobudo dopolni ali dodatno utemelji,

– zahteva od izvajalca dejavnosti oziroma občine pisno 
poročilo in ustrezno dokumentacijo,

– opravi strokovno oceno očitanih ravnanj izvajalca dejav-
nosti oziroma občine,

– predlaga izvajalcu in uporabniku, da ob strokovni pod-
pori inšpektorja skleneta dogovor o sodelovanju pri odpravi 
morebitnih nesporazumov.

Inšpektor ne izvede izrednega inšpekcijskega nadzora na 
zahtevo ali na pobudo, če ugotovi:

– da se zahteva oziroma pobuda nanaša na postopke ali 
storitve, za katere je vložnik zahteve ali pobude že prejel pisna 
pojasnila in ugotovitve ministrstva;

– da iz predložene dokumentacije in poročila izvajalca 
dejavnosti izhaja, da so bili postopki in opravljene storitve 
vodene v skladu s predpisi in strokovnimi ter etičnimi načeli, 
ki se uporabljajo na področju socialnega varstva, oziroma da 
ugotovljene nepravilnosti ali pomanjkljivosti niso take, da bi 

lahko bistveno vplivale na zaključek postopka ali na vsebino, 
kakovost in obseg storitve,

– da vložnik zahteve ali pobude ni zadovoljen s posa-
mezno storitvijo, pa ni vložil ugovora zoper delo strokov-
nega delavca ali strokovnega sodelavca po 94. členu tega 
zakona,

– da ima vložnik zahteve ali pobude možnost uporabe 
drugih rednih pravnih sredstev, ki jih določajo procesni predpisi 
in ki jih še ni uveljavljal,

– da se zahteva ali pobuda nanaša na postopke ali 
na storitve, katerih zakonitost ali strokovno ustreznost ugo-
tavljajo nadzorni ali inšpekcijski organi, določeni po drugih 
predpisih,

– da je izvajalec dejavnosti na zahtevo inšpektorja v dolo-
čenem roku že odpravil pomanjkljivosti, ki jih kot sporne navaja 
zahteva ali pobuda,

– da je bil v isti zadevi že opravljen inšpekcijski nadzor 
ali da je bila že podana strokovna ocena postopkov in ravnanj 
izvajalca,

– da je pri izvajalcu odrejen redni nadzor.
O tem, da iz razlogov po prejšnjem odstavku tega člena 

ne bo izvedel izrednega inšpekcijskega nadzora, inšpektor 
obvesti vložnika zahteve ali pobude in izvajalca dejavnosti, 
direktorja inšpekcije ter glavnega inšpektorja. V obvestilu mora 
pojasniti razloge, zaradi katerih ni bil izveden izredni inšpekcij-
ski nadzor.

106. člen
O opravljenem inšpekcijskem nadzoru sestavi inšpektor 

inšpekcijski zapisnik.
Inšpekcijski zapisnik vsebuje podatke o poteku nadzora, 

o opravljenih nadzornih dejanjih, o ugotovitvah nadzora in o 
ukrepih inšpektorja.

V primeru iz 102.a člena tega zakona je poročilo strokov-
nega pomočnika priloga inšpekcijskega zapisnika.

107. člen
Če inšpektor ugotovi, da se pri delu pojavljajo manjše 

napake, nepravilnosti in pomanjkljivosti, ki bistveno ne vplivajo 
na izvajanje storitve oziroma na zakonitost poslovanja, strokov-
nost dela, zagotavljanje pravic uporabnikov ali na predpisano 
kakovost storitev, na vodenje postopkov ali na uveljavljanje pra-
vic uporabnikov, ustno opozori na nepravilnosti ter na njihove 
posledice in določi rok za odpravo, kar vse navede v zapisniku. 
Če nepravilnosti niso odpravljene v določenem roku, inšpektor 
izreče druge ukrepe v skladu z zakonom.

Če inšpektor ugotovi, da se javna služba ne izvaja v skla-
du s predpisi ali da izvajalec dejavnosti:

– opravlja storitve, za katere ni registriran,
– opravlja storitve, čeprav ni vpisan v register zasebni-

kov,
– ne opravlja storitev in programov v skladu z normativi 

in standardi,
– ne zagotavlja predpisane kakovosti,
– ne uporablja učinkovitih strokovnih metod pri delu,
– ne vodi postopkov v skladu s predpisi,
– ne zagotavlja uveljavljanja pravic uporabnikov, zaradi 

česar prihaja do nepravilnosti ali do napak, ki pomembno vpli-
vajo na zakonitost poslovanja, strokovnost dela, zagotavljanje 
pravic uporabnikov ali na predpisano kakovost storitev, odredi 
potrebne ukrepe in določi rok za njihovo izpolnitev z odločbo.

V primerih iz prejšnjega odstavka lahko inšpektor predla-
ga oziroma odredi zlasti naslednje ukrepe:

– izdajo oziroma uskladitev splošnih aktov z določbami 
ustanovitvenega akta in z drugimi predpisi,

– izdajo oziroma uskladitev posamičnih aktov s predpisi,
– dopolnitev organizacijske strukture,
– sprejem strokovnih podlag za ukrepanje in za odločanje 

o posameznih ukrepih,
– opredelitev strokovnih kriterijev, na podlagi katerih se 

opravi izbor ustrezne metode dela,
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– redno pisno poročanje o delu na posameznih področjih 
dejavnosti,

– vodenje posebne evidence o posameznih strokovnih 
postopkih,

– interno ali verificirano dodatno usposabljanje zaposle-
nih,

– sprejem posebnega programa aktivnosti za dvig kako-
vosti izvajanja storitev,

– uvedbo notranje kontrole nad izvajanjem storitev ali nad 
vodenjem postopkov,

– ponovno opravljanje preizkusa poznavanja zakona o 
splošnem upravnem postopku,

– ponovno opravljanje posameznih delov strokovnega 
izpita,

– pisno opravičilo prizadetemu uporabniku ali njegovemu 
zakonitemu zastopniku,

– uvedbo postopka za ugotavljanje nesposobnosti de-
lavca,

– uvedbo postopka za odvzem naziva strokovnemu de-
lavcu ali strokovnemu sodelavcu, pridobljenega v skladu s tem 
zakonom,

– obvezno vključitev supervizorja,
– pristojnemu organu predlaga začetek postopka za oce-

no primernosti odgovorne osebe, ki opravlja funkcijo direktorja 
ali strokovnega vodje,

– pristojnemu organu predlaga začetek postopka za raz-
rešitev direktorja oziroma strokovnega vodje,

– pristojnemu organu predlaga začetek postopka za 
odvzem dovoljenja za delo ali za prekinitev koncesijske po-
godbe,

– začasno prepove opravljanje dejavnosti izvajalca do 
odprave nepravilnosti.

107.a člen
Natančnejši način izvajanja inšpekcijskega nadzora pred-

piše minister, pristojen za socialno varstvo.

108. člen
Zoper odločbo inšpektorja o odrejenih ukrepih je dovo-

ljena pritožba na ministrstvo, pristojno za socialne zadeve. 
Pritožbo se vloži v roku osem dni od njene vročitve. Pritožba 
zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.

108.a člen
Poleg nadzora nad delom izvajalcev dejavnosti iz pr-

vega odstavka 102. člena tega zakona opravljajo inšpektorji 
inšpekcijski nadzor tudi nad delom drugih izvajalcev, ki izvajajo 
dopolnilne, razvojne in preventivne programe na področju soci-
alnega varstva in varstva otrok in družine po posebni pogodbi 
o sofinanciranju.

Za izvajanje inšpekcijskega nadzora po prejšnjem odstav-
ku se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o izrednem 
inšpekcijskem nadzoru.

108.b člen
Poleg inšpekcijskega nadzora se izvajalcem dejavnosti 

iz prvega odstavka 102. člena tega zakona in izvajalcem iz 
prvega odstavka prejšnjega člena zagotavlja še inštruktažno 
svetovanje, ki ga organizira socialna zbornica, izvajajo pa ga 
tričlanske komisije strokovnjakov, ki jih imenuje pristojni organ 
socialne zbornice.

Inštruktažno svetovanje obsega spremljanje strokovnega 
ravnanja strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev, ki sa-
mostojno ali pod vodstvom vodje storitve opravljajo posamezne 
storitve ali programe.

Namen inštruktažnega svetovanja je spremljanje upo-
rabe strokovnih metod, izvajanja strokovnih usmeritev, ki jih 
določajo razvojni dokumenti na področju socialnega varstva, 
in spremljanje uresničevanja strokovnih navodil, ki jih spre-
jema strokovni svet za socialno varstvo, uveljavljanje novih 
strokovnih pristopov in dobre prakse, pa tudi uresničevanje 

kodeksa etičnih načel, ki se uporabljajo na področju social-
nega varstva.

Inštruktažno svetovanje se opravi na pobudo strokovnega 
organa izvajalca ali na pobudo ustanovitelja.

Natančnejši način izvajanja in obseg inštruktažnega sve-
tovanja v javnih socialno varstvenih zavodih in koncesionarjih 
določita s pogodbo socialna zbornica in ministrstvo, pristojno 
za socialno varstvo.

X. ZBIRKE PODATKOV

109. člen
Za zbiranje, obdelovanje, shranjevanje, posredovanje 

in uporabo podatkov, vsebovanih v zbirkah podatkov, ter za 
varstvo informacijske zasebnosti posameznika se uporabljajo 
določbe zakona o varstvu osebnih podatkov, če s tem zakonom 
za posamezne primere ni drugače določeno.

110. člen
Za potrebe izvajanja socialno varstvene dejavnosti dolo-

čene z zakonom, za načrtovanje politike socialnega varstva, 
spremljanje stanja ter za znanstveno raziskovalne in statistič-
ne namene, se na področju socialnega varstva vodijo zbirke 
podatkov, ki zajemajo celotni nacionalni sistem socialnega 
varstva.

Zbirke podatkov vsebujejo podatke o:
– storitvah,
– denarnih socialnih pomočeh,
– drugih pomočeh posamezniku po tem zakonu,
– oprostitvah pri plačilu storitev,
– izvajalcih socialno varstvene dejavnosti,
– financiranju socialno varstvene dejavnosti,
– izvajanju drugih nalog, ki so izvajalcem dejavnosti z 

zakonom poverjene kot javna pooblastila ter nalog, ki jih izva-
jalcem dejavnosti nalagajo drugi predpisi.

111. člen
Zbirke podatkov iz prve, druge, tretje in četrte alinee dru-

gega odstavka prejšnjega člena vsebujejo naslednje podatke 
posameznika, na katerega se nanaša pravica ali obveznost po 
tem zakonu, in njegovega zakonitega zastopnika:

– ime in priimek,
– rojstne podatke,
– spol,
– enotno matično številko občana,
– podatke o državljanstvu,
– podatke o dovoljenju za prebivanje tujca,
– podatke o prebivališču,
– podatke, ki se nanašajo na družinska razmerja (število 

družinskih članov, tip družine, razmerje do vlagatelja),
– podatke o gospodinjstvu,
– podatke, ki se nanašajo na vrsto življenjske skupnosti 

(zakonska zveza ali zunajzakonska skupnost),
– podatke o statusu (podatke o šolanju, o zaposlitvi, o 

upokojitvi, drugo),
– podatke o izobrazbi,
– podatke o zdravstvenem stanju in invalidnosti,
– podatke o plačah in drugih dohodkih in prejemkih,
– podatke o premoženju,
– podatke o socialnih stiskah in težavah posameznikov, 

družin in skupin prebivalstva,
– podatke o oprostitvi pri plačilu storitev,
– davčno številko,
– številko tekočega oziroma drugega računa,
– podatke, ki se nanašajo na stanovanjske in bivalne 

pogoje.
Posamezne zbirke podatkov lahko vsebujejo tudi podat-

ke, ki niso osebni, ki so potrebni za dosego namena iz prvega 
odstavka prejšnjega člena.
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112. člen
Zbirke podatkov iz 110. člena tega zakona vodijo in vzdr-

žujejo socialno varstveni zavodi in druge pravne in fizične ose-
be, ki opravljajo socialno varstveno dejavnost po tem zakonu 
in inštitut iz 7. člena tega zakona (upravljalci zbirk podatkov) 
in upravljavci centralnih zbirk podatkov, določeni s tem zako-
nom.

Ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, obdeluje oseb-
ne podatke iz zbirke podatkov o denarnih socialnih pomočeh in 
o drugih pomočeh posamezniku po tem zakonu ter o oprosti-
tvah pri plačilih storitev z enako vsebino kot centri za socialno 
delo in je upravljavec in vzpostavi, vodi, vzdržuje in nadzoruje 
centralno zbirko podatkov o denarnih socialnih pomočeh, ki jih 
brezplačno pridobiva iz zbirk podatkov, ki jih vodijo in vzdržujejo 
centri za socialno delo.

Skupnost socialnih zavodov Slovenije obdeluje osebne 
podatke iz zbirke osebnih podatkov s področja institucionalne-
ga varstva in varstva posebnih skupin odraslega prebivalstva 
z enako vsebino kot socialno varstveni zavodi in druge pravne 
in fizične osebe, ki opravljajo institucionalno varstvo po tem 
zakonu, je upravljavec in vzpostavi, vodi, vzdržuje in nadzoruje 
centralno zbirko podatkov na tem področju, ki jih brezplačno 
pridobiva iz zbirk podatkov, ki jih vodijo in vzdržujejo socialno 
varstveni zavodi in druge pravne in fizične osebe, ki opravljajo 
to storitev.

113. člen
Podatki se zbirajo neposredno od posameznika za nje-

ga in za njegove družinske člane ter iz drugih uradnih zbirk, 
ki jih v Republiki Sloveniji vodijo za to pooblaščeni organi in 
organizacije. Posameznik, na katerega se nanaša pravica ali 
obveznost po tem zakonu, oziroma njegov zakoniti zastopnik je 
pristojnemu socialno varstvenemu zavodu oziroma drugi pravni 
ali fizični osebi, ki opravlja socialno varstveno dejavnost, dolžan 
dati vse podatke, o katerih socialno varstveni zavod oziroma 
izvajalec storitve vodi zbirke podatkov.

Ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, in socialno var-
stveni zavodi in druge pravne in fizične osebe, ki opravlja-
jo socialno varstveno dejavnost po tem zakonu, brezplačno 
pridobivajo podatke iz obstoječih zbirk podatkov naslednjih 
upravljavcev:

– Ministrstva za notranje zadeve – podatke o upravičencu 
in o družinskih članih (ime in priimek, rojstne podatke, enotno 
matično številko občana, podatke o državljanstvu, podatke o 
prebivališču) in podatke, ki se nanašajo na družinska razmerja, 
iz centralnega registra prebivalstva in podatke o dovoljenju za 
prebivanje tujca in podatke o gospodinjstvu iz drugih evidenc 
ministrstva za notranje zadeve ter podatke o lastništvu vozila 
iz evidence registriranih vozil,

– Ministrstva za šolstvo, znanost in šport in izvajalcev 
vzgojne in izobraževalne dejavnosti – podatke o vključitvi v 
vzgojni ali izobraževalni zavod,

– Ministrstva za zdravstvo, Inštituta za varovanje zdravja 
in drugih izvajalcev zdravstvene dejavnosti – podatke o zdra-
vstvenem stanju oziroma invalidnosti,

– Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slove-
nije – podatke o zavarovancih in uživalcih pravic pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja, podatke o izplačani pokojnini, 
invalidnini, varstvenem dodatku, dodatku za pomoč in postrež-
bo, nadomestilih iz naslova invalidskega zavarovanja in drugih 
materialnih pravicah iz naslova pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja,

– Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije – po-
datke o zavarovancih, vključenih v zdravstveno zavarovanje, 
podatke o izplačanem nadomestilu iz naslova zdravstvenega 
zavarovanja,

– Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje – podat-
ke o brezposelnih osebah, izplačanih nadomestilih iz naslova 
zavarovanja za primer brezposelnosti, denarnih pomočeh, 
štipendijah in drugih materialnih pravicah iz tega naslova ter 
o datumu in razlogih prenehanja vodenja v evidenci brezpo-

selnih oseb in razlogih prenehanja izplačevanja materialnih 
pravic,

– Jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slo-
venije – podatke o izplačanem nadomestilu preživnine in podat-
ke o izplačilih v primeru insolventnosti delodajalca,

– Davčne uprave Republike Slovenije – podatke o davčni 
številki, podatke o vzdrževanih družinskih članih, o obdavčljivih 
dohodkih in premoženju davčnih zavezancev, podatke o pla-
čanih davkih in dohodnini od obdavčljivih dohodkov, podatke o 
obračunanih prispevkih za socialno varnost in plačanih drugih 
posebnih prispevkih, uvedenih z zakoni, podatke o kapitalskih 
naložbah ter podatke o olajšavah in oprostitvah, ki se upošte-
vajo pri odmeri davka od dohodkov iz kmetijstva in davka od 
dohodkov iz dejavnosti,

– centrov za socialno delo – podatke o izplačanem po-
rodniškem nadomestilu, očetovskem nadomestilu, nadome-
stilu za nego in varstvo otroka, posvojiteljskem nadomestilu, 
starševskemu dodatku, pomoči ob rojstvu otroka, otroškem 
dodatku, dodatku za veliko družino, dodatku za nego otroka, 
ki potrebuje posebno varstvo, delnem izplačilu za izgubljeni 
dohodek, rejnini in dobroimetju, preživninah, denarnih socialnih 
pomočeh, oprostitvah pri plačilu storitev in o plačilih družinske-
mu pomočniku,

– Inštituta za socialno varstvo, Skupnosti socialnih zavo-
dov Slovenije in drugih izvajalcev socialno varstvene dejavnosti 
– podatke o uporabi in izvajanju storitev in socialnih stiskah in 
težavah posameznikov, družin in skupin prebivalstva,

– upravnih enot – podatke o materialnih pravicah po pred-
pisih o vojnih veteranih, žrtvah vojnega nasilja, vojnih invalidih 
in o varstvu družinskih članov osebe v obvezni vojaški službi,

– delodajalcev – podatke o zaposlitvi, podatke o izplačilih 
plač in nadomestil in podatke o drugih izplačilih,

– Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij – podatke o 
začetku in izteku prestajanja kazni zapora za osebe na presta-
janju kazni zapora ter podatke o začetku in izteku vzgojnega 
ukrepa oddaje v prevzgojni dom za mladoletnike,

– upravljalca registra transakcijskih računov – podatke o 
transakcijskih računih: številki računa in nazivu izvajalca plačil-
nega prometa, ki vodi transakcijski račun.

V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena, 
posameznikov, na katere se podatki nanašajo, ni potrebno 
predhodno seznaniti.

113.a člen
Ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, in centri za 

socialno delo lahko osebne podatke, o katerih vodijo zbirke 
podatkov, in podatke, ki jih pridobivajo od upravljavcev zbirk 
osebnih podatkov iz prejšnjega člena, obdelujejo samo za po-
trebe postopka odločanja, izvajanja dejavnosti in vodenja evi-
denc po tem zakonu, ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, 
pa tudi za izvajanje centralnega izplačila, izvrševanje nadzora, 
spremljanja stanja, analize ter znanstvenoraziskovalne in sta-
tistične namene.

Ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, lahko kot upra-
vljavec centralne zbirke podatkov o denarnih socialnih pomo-
čeh podatke iz te zbirke z namenom ugotavljanja uporabe 
pravice do denarne socialne pomoči v skladu s tem zakonom 
tudi primerja s podatki iz zbirk upravljavcev iz prejšnjega člena 
in jih posreduje pristojnemu centru za socialno delo, ki sproži 
postopek ugotavljanja upravičenosti po uradni dolžnosti v skla-
du s tem zakonom.

Inštitut za socialno varstvo brezplačno pridobiva podat-
ke iz zbirk podatkov upravljavcev centralnih zbirk podatkov, 
določenih s tem zakonom, in socialno varstvenih zavodov 
in drugih pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo socialno var-
stveno dejavnost po tem zakonu, in jih uporablja za analize 
ter znanstvenoraziskovalne in statistične namene v obliki, 
ki onemogoča identifikacijo posameznikov. Zbrane podatke 
lahko Inštitut za socialno varstvo posreduje tudi drugim 
upravljavcem zbirk podatkov za izvajanje dejavnosti po tem 
zakonu.
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Skupnost socialnih zavodov Slovenije podatke, ki jih pri-
dobiva v skladu s tem zakonom, obdeluje za potrebe izvajanja 
javnih pooblastil in drugih nalog, določenih s tem zakonom. Po-
datke, o katerih vodi centralno zbirko podatkov, lahko posreduje 
tudi drugim upravljavcem zbirk podatkov za izvajanje dejavnosti 
po tem zakonu.

Druge pravne in fizične osebe, ki opravljajo socialno var-
stveno dejavnost po tem zakonu, osebne podatke, o katerih 
vodijo zbirke osebnih podatkov, obdelujejo za izvajanje dejavno-
sti, za katero so pooblaščeni z zakonom in aktom o ustanovitvi 
oziroma za katero jim je bila podeljena koncesija oziroma izdano 
dovoljenje za delo.

114. člen
Osebni podatki iz prvega odstavka 111. člena tega zakona 

se hranijo 10 let po prenehanju pravice.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka se podatki arhivi-

rajo.
Podatki iz drugega odstavka 111. člena tega zakona se 

hranijo do poteka namena iz prvega odstavka 110. člena tega 
zakona.

115. člen
Podrobnejša navodila o obliki obdelave podatkov po tem 

zakonu za posamezne zbirke in o razporeditvi vsebine po posa-
meznih zbirkah predpiše minister, pristojen za socialno varstvo.

XI. KAZENSKE DOLOČBE

116. člen
Z globo od 1,000.000 do 10,000.000 tolarjev se kaznuje za 

prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki:
– opravlja socialno varstvene storitve, pa za to nima dovo-

ljenja za delo (41.b člen);
– prične z delom, čeprav ne izpolnjuje pogojev iz 60. člena 

tega zakona.
Z globo od 50.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje posame-

znik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z globo od 200.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje tudi 

odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samo-
stojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena.

117. člen
Z globo od 500.000 do 5,000.000 tolarjev se kaznuje za 

prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki:
– vodi postopke tako, da ne zagotavlja zaupnosti podatkov 

ter osebne integritete in dostojanstva upravičenca ali krši dolžno-
sti varovanja poklicne skrivnosti (93. člen).

Z globo od 10.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje tudi 
posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

Z globo od 50.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje odgo-
vorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega 
podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka 
tega člena.

118. člen
(črtan)

Zakon o socialnem varstvu – ZSV (Uradni list RS, 
št. 54/92) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

119. člen
Vlada Republike Slovenije mora predložiti predlog soci-

alno varstvenega programa iz drugega odstavka 2. člena tega 
zakona v sprejem državnemu zboru v roku šestih mesecev od 
uveljavitve tega zakona.

120. člen
S 1. 1. 1993 prevzame Republika Slovenija pravice in 

obveznosti ustanovitelja socialno varstvenih zavodov, katerih 
ustanovitelj je bila do uveljavitve tega zakona občina.

Premoženje v javni lastnini, s katerim upravljajo zavodi iz 
prejšnjega odstavka, postane z dnem uveljavitve tega zakona, 
lastnina Republike Slovenije.

121. člen
Obstoječi socialno varstveni zavodi, morajo svojo organi-

ziranost uskladiti s tem zakonom do 31. 12. 1992.

122. člen
V občinah, kjer do uveljavitve tega zakona centri za so-

cialno delo niso bili ustanovljeni, opravljajo do ustanovitve 
centra za socialno delo socialno varstvene storitve iz drugega 
in tretjega odstavka 49. člena tega zakona, pristojni občinski 
upravni organi.

Do ustanovitve centrov za socialno delo v občinah Laško 
in Slovenske Konjice odloča v upravnih stvareh za obe občini 
Center za socialno delo Celje, do ustanovitve centrov za so-
cialno delo v občinah Pesnica in Ruše pa Center za socialno 
delo Maribor.

123. člen
(prenehal veljati)

124. člen
Socialna zbornica se ustanovi v šestih mesecih po uve-

ljavitvi tega zakona.

125. člen
Pristojni organ je dolžan najpozneje v roku dveh let od 

uveljavitve tega zakona razpisati prvi javni natečaj za podelitev 
koncesije za opravljanje vseh socialno varstvenih storitev iz 
okvira javne službe.

126. člen
Minister, pristojen za socialno varstvo izda izvršilne pred-

pise iz tega zakona v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega 
zakona.

Vlada Republike Slovenije izda izvršilni predpis iz tretjega 
odstavka 100. člena tega zakona v roku šestih mesecev po 
uveljavitvi tega zakona.

127. člen
Do izdaje izvršilnih predpisov iz prvega odstavka 60. čle-

na in 71. člena se uporabljajo izvršilni predpisi izdani na pod-
lagi Zakona o socialnem skrbstvu (Uradni list SRS, št. 35/79, 
1/89 in Uradni list RS, št. 8/90), kolikor niso v nasprotju s tem 
zakonom.

128. člen
Centri za socialno delo so dolžni v roku treh mesecev 

od uveljavitve tega zakona po uradni dolžnosti ugotoviti ali 
upravičenci, ki so družbeno denarno pomoč prejeli po dose-
danjih predpisih, izpolnjujejo pogoje za dodelitev dajatev po 
tem zakonu.

129. člen
Upravičenci do plačila ali doplačila oskrbnih stroškov v 

socialnem zavodu, zavodu za usposabljanje ter v tuji družini 
in upravičenci do plačila ali doplačila k stroškom za pomoč 
in postrežbo na domu ter upravičenci do plačila rejnine, ki so 
pravice pridobili po dosedanjih predpisih, obdržijo pravico na 
način in v višini, kot so jo pridobili, dokler ne bodo izdane nove 
odločbe, v skladu s tem zakonom.

Upravičenci do plačila ali doplačila oskrbnih stroškov v 
organizacijah za usposabljanje po Zakonu o izobraževanju in 
usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in 
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duševnem razvoju (Uradni list SRS, št. 19/76 in Uradni list RS, 
št. 8/90) obdržijo pravico po dosedanjih predpisih do 31. 12. 
1992, razen upravičencev do plačila ali doplačila oskrbnih 
stroškov v socialno varstvenih zavodih za usposabljanje iz 
54. člena tega zakona.

Za upravičence, ki uveljavljajo eno od pravic iz prvega in 
drugega odstavka tega člena v času od uveljavitve tega zakona 
pa do izdaje izvršilnega predpisa iz tretjega odstavka 100. čle-
na tega zakona, se uporabljajo materialnopravna določila sa-
moupravnega sporazuma o uresničevanju socialno varstvenih 
pravic (Uradni list SRS, št. 26/84 in 14/89).

130. člen
Določba pete alinee 98. člena tega zakona se začne 

uporabljati 1. 1. 1993.

131. člen
Ne glede na določbe Zakona o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/91-I) se za soci-
alno varstvene zavode za usposabljanje otrok in mladoletnikov 
z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju, v delu, 
ki se nanaša na opravljanje socialno varstvene dejavnosti, 
uporabljajo določbe tega zakona o ustanovitvi zavodov in dru-
gih statusnih zadevah, podeljevanju koncesij, financiranju in 
nadzoru.

132. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe 

Zakona o postopku za uveljavljanje socialno varstvenih pravic 
(Uradni list RS, št. 23/91) v delu, ki se nanaša na postopek 
uveljavljanja denarnih pomoči po Zakonu o socialnem skrbstvu 
(Uradni list SRS, št. 35/79 in 1/89 ter Uradni list RS, št. 8/90).

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati:
– Zakon o socialnem skrbstvu (Uradni list SRS, št. 35/79 

in 1/89 ter Uradni list RS, št. 8/90);
– Zakon o delovno varstvenem zavodu Ponikve (Uradni 

list SRS, št. 29/72).

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

listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o soci-
alnem varstvu – ZSV-A (Uradni list RS, št. 41/99) vsebuje 
naslednjo končno določbo:

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

listu RS.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o soci-
alnem varstvu – ZSV-B (Uradni list RS, št. 26/01) vsebuje 
naslednje prehodne in končne določbe:

14. člen
Upravičenci, ki ob začetku uporabe tega zakona preje-

majo denarni dodatek, prejemajo denarno socialno pomoč 
do poteka obdobja, za katerega jim je bil denarni dodatek 
dodeljen po dosedanjih predpisih, pri čemer se upoštevajo 
merila iz 25.a člena tega zakona in osnovni znesek minimal-
nega dohodka, veljaven v času prejemanja. Center za soci-
alno delo o novi višini denarne socialne pomoči prejemnika 
obvesti ob prvem naslednjem izplačilu po začetku uporabe 
tega zakona.

15. člen
Centri za socialno delo so dolžni v roku treh mesecev od 

začetka uporabe tega zakona po uradni dolžnosti ugotoviti, 
ali upravičenci, ki ob začetku uporabe tega zakona prejemajo 

denarno pomoč kot edini vir preživljanja, izpolnjujejo pogoje 
za dodelitev denarne socialne pomoči po tem zakonu, in o tem 
izdati ustrezne odločbe.

16. člen
V postopkih dodelitve denarnih dodatkov in denarne po-

moči kot edinega vira preživljanja, v katerih do začetka uporabe 
tega zakona v postopku pred centrom za socialno delo še ni 
bila izdana odločba, se uporabljajo določbe tega zakona.

V postopkih iz prejšnjega odstavka, uvedenih na zahtevo 
upravičencev, ki bi bili do socialno varstvenih dajatev upravičeni 
po dosedanjih predpisih in niso upravičeni do denarne socialne 
pomoči po tem zakonu, se denarni dodatek oziroma denarna 
pomoč kot edini vir preživljanja po predpisih, ki so veljali do 
začetka uporabe tega zakona, dodeli do začetka uporabe tega 
zakona.

17. člen
Do uveljavitve predpisa iz 30.a člena tega zakona se še 

naprej uporablja Pravilnik o metodologiji za upoštevanje do-
hodka iz kmetijske dejavnosti za pridobitev pravice do socialno 
varstvenih dajatev in denarne pomoči (Uradni list RS, št. 57/94 
in 60/99), kolikor ni v nasprotju s tem zakonom.

18. člen
Podzakonske akte iz tretjega odstavka 23. člena, 30. čle-

na, prvega odstavka 30.a člena, tretjega odstavka 31. člena, 
drugega odstavka 33.a člena in 115. člena Zakona o social-
nem varstvu izda pristojni minister do začetka uporabe tega 
zakona.

19. člen
Pri izvajanju zakonov in drugih predpisov, ki urejajo raz-

merja, ki so vezana na prejemanje denarnega dodatka oziroma 
denarne pomoči kot edinega vira preživljanja, se šteje, da so 
ta razmerja vezana na prejemanje denarne socialne pomoči 
oziroma trajne denarne socialne pomoči.

20. člen
Višina minimalnega dohodka, določenega s tem zakonom 

za prvo odraslo osebo v družini in samsko osebo, se v celoti 
uveljavi z dnem 1. 1. 2003.

V obdobju od začetka uporabe tega zakona do uveljavitve 
višine minimalnega dohodka za prvo odraslo osebo v družini in 
samsko osebo v celoti se do 1. 7. 2002 kot višina minimalne-
ga dohodka za prvo odraslo osebo v družini uporablja merilo 
0,8 v razmerju do osnovnega zneska minimalnega dohodka, 
določenega s tem zakonom, v obdobju od 1. 7. 2002 do 1. 1. 
2003 pa merilo 0,9.

21. člen
Družina v obdobju od začetka uporabe tega zakona do 

uveljavitve višine minimalnega dohodka za prvo odraslo osebo 
v družini v celoti ob izpolnjevanju drugih pogojev tega zakona 
prejme denarno socialno pomoč najmanj v višini socialno var-
stvene dajatve, ki bi jo prejela po merilih po predpisih, ki so 
veljali do začetka uporabe tega zakona.

22. člen
Upravičencu do denarne socialne pomoči, ki je dolžan 

plačevati najemnino za stanovanje, se do ureditve subvencij 
najemnine v skladu z Nacionalnim stanovanjskim progra-
mom in predpisi s stanovanjskega področja denarna socialna 
pomoč poveča za višino neprofitne najemnine, ki bi jo pla-
čeval v socialnem stanovanju, vendar največ za višino 25% 
osnovnega zneska minimalnega dohodka, določenega s tem 
zakonom.

Za upravičenost do dodelitve socialnega stanovanja v 
najem se do ureditve dodelitve socialnih stanovanj v najem v 
skladu z Nacionalnim stanovanjskim programom in predpisi s 
stanovanjskega področja uporabljajo določbe 26. člena Zakona 
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o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94 – odločba 
US, 1/99, 41/99, 36/2000 in 54/2000).

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

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 
2001.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o soci-
alnem varstvu – ZSV-C (Uradni list RS, št. 2/04) vsebuje 
naslednje prehodne in končne določbe:

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

41. člen
Določbe 18.a do 18.r člena in spremenjenega 99. člena 

zakona, ki se nanašajo na družinskega pomočnika, se začnejo 
uporabljati šest mesecev po uveljavitvi tega zakona, razen če 
je invalidna oseba za družinskega pomočnika izbrala tistega 
od staršev, ki ji je že nudil nego in varstvo in je po predpisih 
o starševskem varstvu prejemal delno plačilo za izgubljeni 
dohodek.

Do začetka izvajanja pravice do osebne asistence po po-
sebnem zakonu lahko opravlja pod pogoji iz tega zakona delo 
družinskega pomočnika tudi oseba, ki ni družinski član.

Izbira pravice do družinskega pomočnika ne izključuje 
možnosti do uveljavljanja pravice do osebne asistence, ki jo 
bo urejal ustrezen zakon.

42. člen
Center za socialno delo enemu od staršev, ki ima na dan 

uveljavitve tega zakona pravico do delnega plačila za izgu-
bljeni dohodek na podlagi 87. člena Zakona o starševskem 
varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 97/01 in 
76/03), po uradni dolžnosti, brez mnenja komisije iz 18.f člena 
tega zakona, izda odločbo, s katero mu ta pravica preneha in 
prizna pravica družinskega pomočnika do delnega plačila za 
izgubljeni dohodek po tem zakonu, razen če invalidna oseba 
v roku dveh mesecev od dneva začetka uporabe določb tega 
zakona, ki se nanašajo na družinskega pomočnika, oziroma 
v dveh mesecih po dopolnjenem 18. letu starosti izbere dru-
go osebo za družinskega pomočnika ali uveljavi pravico do 
varstva v skladu s predpisi s področja socialnega varstva na 
drug način.

Če invalidna oseba v roku dveh mesecev od dneva začet-
ka uporabe določb tega zakona, ki se nanašajo na družinskega 
pomočnika, oziroma v dveh mesecih po dopolnjenem 18. letu 
starosti izbere drugo osebo za družinskega pomočnika ali 
uveljavi pravico do varstva v skladu s predpisi s področja so-
cialnega varstva na drug način, pravica do delnega plačila za 
izgubljeni dohodek, ki jo eden od staršev prejema na podlagi 
87. člena zakona o starševskem varstvu in družinskih prejem-
kih, preneha z dnem dokončnosti odločbe, s katero pristojni 
center za socialno delo odloči o izbiri druge osebe za družin-
skega pomočnika, v primeru izvajanja druge oblike varstva pa 
z dnem začetka izvajanja te storitve.

Center za socialno delo mora pred izdajo odločbe iz 
prvega in drugega odstavka tega člena pridobiti mnenje inva-
lida in tistega od staršev, ki ima pravico do delnega plačila za 
izgubljeni dohodek na podlagi 87. člena zakona o starševskem 
varstvu in družinskih prejemkih.

43. člen
Minister, pristojen za socialno varstvo, izda predpis iz 

18.p člena zakona v roku šestih mesecev od uveljavitve tega 
zakona, pri čemer smiselno upošteva določbe Pravilnika o po-
stopkih za uveljavljanje pravic do družinskih prejemkov (Uradni 
list RS, št. 15/03) in Pravilnika o kriterijih za uveljavljanje pravic 
za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo (Uradni list 

RS, št. 105/02), ki se nanašajo na nego in varstvo otroka, ki 
potrebuje posebno varstvo, in uveljavljanje pravice do delnega 
plačila za izgubljeni dohodek.

44. člen
Do ureditve pokojninskega in invalidskega zavarovanja 

družinskega pomočnika, njegovega zdravstvenega zavarova-
nja, zavarovanja za primer brezposelnosti ter zavarovanja za 
starševsko varstvo s predpisi, ki urejajo ta zavarovanja, in ure-
ditve plačila prispevkov za ta zavarovanja s predpisi, ki določajo 
stopnje prispevkov za socialno varnost, je družinski pomočnik 
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan, zavarovan za 
primer brezposelnosti in za starševsko varstvo. Prispevek za-
varovanca plačuje družinski pomočnik, prispevek delodajalca 
pa občina v skladu s spremenjenim 99. členom zakona.

Družinski pomočnik je v tem času obvezno zdravstveno 
zavarovan tudi za primer bolezni in poškodbe izven dela, za 
pravice do zdravstvenih storitev, povračila potnih stroškov, 
pogrebnino in posmrtnino. Prispevek plačuje družinski pomoč-
nik.

Prispevki iz prvega in drugega odstavka tega člena se 
plačujejo po stopnjah, določenih z zakonom, ki določa stopnje 
prispevkov za socialno varnost.

Družinskemu pomočniku se čas opravljanja nalog dru-
žinskega pomočnika šteje v zavarovalno oziroma pokojninsko 
dobo, ki jo urejajo predpisi iz prvega odstavka tega člena.

Če je za invalidno osebo pred uveljavljanjem pravice 
izbire družinskega pomočnika skrbel eden od staršev, ki je 
po predpisih o starševskem varstvu prejemal delno plačilo za 
izgubljeni dohodek, je starš za primere iz prvega in drugega 
odstavka tega člena zavarovan od prvega dne po prenehanju 
pravic po predpisih o starševskem varstvu do dokončnosti od-
ločbe, s katero pristojni center za socialno delo odloči o izbiri 
družinskega pomočnika in njegovih pravicah.

Center za socialno delo, pristojen za odločanje o pravici 
do izbire družinskega pomočnika, prijavi družinskega pomoč-
nika v zavarovanje na za to predpisanih obrazcih.

V primeru prenehanja opravljanja nalog družinskega po-
močnika ga pristojni center za socialno delo iz zavarovanj iz 
prvega in drugega odstavka tega člena odjavi z dnem prene-
hanja pravice do delnega plačila za izgubljeni dohodek v skladu 
s tem zakonom.

45. člen
Določbe spremenjenih 43., 44., 49. in 98. člena zakona, 

ki se nanašajo na osebno pomoč, se začnejo uporabljati šest 
mesecev po uveljavitvi tega zakona.

V obdobju šest mesecev po uveljavitvi tega zakona k 
cenam storitve osebne pomoči daje soglasje pristojni občinski 
organ.

46. člen
Minister, pristojen za socialno varstvo, izda predpis iz 

spremenjenega 48. člena zakona v enem mesecu od uvelja-
vitve tega zakona.

Do uveljavitve predpisa iz prejšnjega odstavka se upo-
rablja Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva 
(Uradni list RS, št. 72/97, 57/99, 54/01 in 21/03), kolikor ni v 
nasprotju s tem zakonom.

47. člen
Postopki podelitve koncesije, za katere je bil objavljen 

javni natečaj pred uveljavitvijo tega zakona, se dokončajo po 
določbah predpisov, ki so veljali pred uveljavitvijo tega zakona. 
V odločbi določen razvezni pogoj se šteje kot rok za izpolnitev 
pogojev iz tretjega odstavka 47.c člena zakona.

Koncesijska pogodba se tudi v primerih iz prejšnjega 
odstavka sklene po določbah tega zakona.

Določbe 47.d in 47.g do 47.o člena zakona se uporabljajo 
tudi za koncesijska razmerja, glede katerih je bila pogodba že 
sklenjena ob uveljavitvi tega zakona.
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48. člen
Koncesije javne službe na področju socialnega varstva, ki 

so bile podeljene za nedoločen čas, se spremenijo v koncesije 
za določen čas, ki ga minister, pristojen za socialno varstvo, 
določi v predpisu iz spremenjenega 48. člena zakona kot čas 
trajanja koncesije za različne vrste storitev.

Organ, pristojen za podelitev koncesije, v dvanajstih 
mesecih po uveljavitvi tega zakona izda po uradni dolžnosti 
odločbo, s katero določi čas trajanja koncesije v skladu s tem 
zakonom, pri čemer zlasti upošteva koristi uporabnikov storitev, 
vložena sredstva koncesionarja in dosedanje trajanje koncesij-
skega razmerja.

Koncesija preneha po preteku roka, določenega v od-
ločbi iz prejšnjega odstavka, ne glede na določbe koncesijske 
pogodbe.

49. člen
Določbe spremenjenega 56. člena zakona, ki se nana-

šajo na program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki 
ga določi Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom 
Republike Slovenije za splošno izobraževanje, se začnejo 
uporabljati 1. januarja naslednjega leta po začetku izvajanja 
tega programa. Ne glede na te določbe je na razpisih za 
imenovanje direktorja socialno varstvenega zavoda v prvem 
letu izvajanja programa za direktorja lahko imenovan tudi 
kandidat, ki nima opravljenega programa, mora pa ga opraviti 
v obdobju, ki je enako dvakratnemu obdobju trajanja usposa-
bljanja po tem programu, sicer mu mandat na podlagi zakona 
preneha.

Direktorji, ki so bili imenovani po predpisih pred uve-
ljavitvijo tega zakona, opravljajo naloge direktorja do poteka 
obdobja, za katerega so bili imenovani, ne glede na določbe iz 
spremenjenih 56. in 57. člena zakona.

Ne glede na uskladitev drugih pravnih aktov z določbami 
tega zakona se z dnem uveljavitve tega zakona ob novem ime-
novanju direktorja socialno varstvenega zavoda uporabljajo do-
ločbe tega zakona, ki se nanašajo na imenovanje direktorja.

50. člen
Socialna zbornica izda splošna akta iz spremenjenih 71. 

in 73. člena zakona ter uskladi svoj statut z določbami tega 
zakona v roku šest mesecev od uveljavitve tega zakona.

51. člen
Postopki odločanja o oprostitvah plačila storitve, začeti 

pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo po določbah tega 
zakona.

52. člen
Občine, ki z dnem uveljavitve tega zakona (do)plačujejo 

oskrbne stroške v zavodih za odrasle v nasprotju z določbami 
spremenjenih 98. oziroma 99. člena zakona, lahko pri centru za 
socialno delo, na območju katerega ima upravičenec prijavljeno 
stalno prebivališče, vložijo zahtevo za ugotovitev obveznosti 
(do)plačila oskrbnih stroškov države oziroma druge občine.

Pristojni center za socialno delo obveznost države oziro-
ma druge občine v skladu s tem zakonom določi za obdobje 
od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve občine 
dalje.

53. člen
Določbe 102. do 108.b člena zakona, ki urejajo in-

špekcijski nadzor, se začnejo uporabljati z dnem začetka 
delovanja socialne inšpekcije iz 102. člena zakona, ki se 
organizira in začne delovati v roku 6 mesecev od uveljavitve 
tega zakona.

Do začetka delovanja socialne inšpekcije se za nadzor 
nad izvajanjem socialno varstvene dejavnosti po tem zakonu 
še uporabljajo določbe IX. poglavja Zakona o socialnem var-
stvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 1/99, 41/99, 36/00, 
54/00, 26/01, 6/02, 110/02 in 5/03) o nadzoru.

Z dnem začetka delovanja socialne inšpekcije začne so-
cialna zbornica izvajati inštruktažno svetovanje iz 108.b člena 
zakona.

54. člen
Globe, določene s tem zakonom, se do začetka uporabe 

Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) v postopku o 
prekršku izrekajo kot denarne kazni v mejah, ki so za globo 
določene v prvem odstavku 116. člena in 117. člena zakona, 
razen za odgovorno osebo samostojnega podjetnika posa-
meznika.

Za prekrške, določene v drugem odstavku 116. člena za-
kona, se do začetka uporabe zakona o prekrških iz prejšnjega 
odstavka kaznuje posameznik z denarno kaznijo od 50.000 do 
150.000 tolarjev.

Za prekrške, določene v tretjem odstavku 116. člena za-
kona, se do začetka uporabe zakona o prekrških iz prvega 
odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe 
z denarno kaznijo od 200.000 do 500.000 tolarjev.

55. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati 

Zakon o varstvu družinskih članov osebe v obvezni vojaški 
službi (Uradni list SFRJ, št. 18/76).

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
– Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih za delo 

na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 64/95 in 
61/98),

– Pravilnik o izobraževanju in strokovnem usposabljanju 
strokovnih delavcev in sodelavcev na področju socialnega 
varstva (Uradni list RS, št. 57/94),

– Pravilnik o strokovnem in upravnem nadzoru na podro-
čju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 105/2000),

– Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva 
(Uradni list RS, št. 72/97, 57/99, 54/01 in 21/03) in

– Zakon o varstvu družinskih članov osebe v obvezni 
vojaški službi (Uradni list SRS, št. 8/78).

Določbe pravilnika iz prve alinee prejšnjega odstavka se, 
kolikor niso v nasprotju s tem zakonom, uporabljajo do izdaje 
predpisa iz spremenjenega 71. člena zakona, določbe pravil-
nika iz druge alinee prejšnjega odstavka pa do izdaje predpisa 
iz spremenjenega 73. člena zakona.

Določbe pravilnika iz tretje alinee drugega odstavka tega 
člena se uporabljajo do izdaje predpisa iz 107.a člena zakona, 
kolikor niso v nasprotju s tem zakonom.

Družinskim članom osebe na obveznem ali prostovoljnem 
služenju vojaškega roka po prenehanju uporabe zakona iz 
prvega odstavka tega člena in prenehanju veljavnosti zakona 
iz pete alinee drugega odstavka tega člena pripadajo pravice 
po tem zakonu.

Postopki za uveljavljanje pravice do oskrbnine, začeti 
pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo po predpisih iz 
prvega odstavka in iz pete alinee drugega odstavka tega 
člena.

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

listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o soci-
alnem varstvu – ZSV-D (Uradni list RS, št. 105/06) vsebuje 
naslednje prehodne in končne določbe:

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

35. člen
Postopki odločanja o pravici do izbire družinskega pomoč-

nika, ki so se začeli pred začetkom uporabe tega zakona, se 
končajo po določbah tega zakona. Če je bilo v teh postopkih 
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že izdano mnenje komisije iz Zakona o socialnem varstvu, se 
to mnenje upošteva kot mnenje pristojne komisije po določbah 
tega zakona.

Družinski pomočnik, za katerega je mnenje, da kot izbrani 
družinski pomočnik lahko nudi potrebno pomoč invalidni osebi, 
podala komisija iz Zakona o socialnem varstvu, ima pravico do 
delnega plačila za izgubljeni dohodek od dneva, določenega v 
Zakonu o socialnem varstvu.

36. člen
Invalidne osebe, ki so pridobile pravico do izbire družinske-

ga pomočnika pred začetkom uporabe tega zakona in invalidne 
osebe, za katere je bilo mnenje komisije iz Zakona o socialnem 
varstvu izdano pred začetkom uporabe določb o pristojnih komi-
sijah po tem zakonu, ter njihovi zavezanci so dolžni pristojnemu 
centru za socialno delo sporočiti vse podatke o družinskih članih 
ter o njihovih in svojih dohodkih, ki so v skladu s predpisom iz tre-
tjega odstavka 100. člena Zakona o socialnem varstvu potrebni 
za določitev prispevkov invalidne osebe in zavezancev občini, ki 
financira pravice družinskega pomočnika.

Invalidne osebe iz prejšnjega odstavka imajo pravico, da 
namesto nadaljevanja pravice do izbire družinskega pomočnika 
po določbah tega zakona izberejo institucionalno varstvo.

V primeru, da invalidna oseba iz prvega odstavka tega 
člena izbere institucionalno varstvo, se to šteje kot razlog za 
prenehanje opravljanja nalog družinskega pomočnika na željo 
invalidne osebe po prvi alinei 18.l člena Zakona o socialnem 
varstvu.

Če se invalidna oseba iz prejšnjega odstavka želi vrniti v 
zavod, v katerem je bivala pred uveljavljanjem pravice do dru-
žinskega pomočnika, ima prednost pri sprejemu v ta zavod.

Pristojni center za socialno delo pozove invalidno osebo 
iz prvega odstavka tega člena, da mu najpozneje v roku 15 dni 
od prejema poziva pošlje vse potrebne podatke skladno s prvim 
oziroma drugim in tretjim odstavkom tega člena.

Invalidna oseba, ki ne dostavi podatkov v skladu s pozi-
vom iz prejšnjega odstavka, se obravnava kot invalidna oseba, 
ki ravna v nasprotju z določbo 2. člena tega zakona (tretji od-
stavek 18.a člena) in se tako ravnanje šteje kot razlog za pre-
nehanje opravljanja nalog družinskega pomočnika po prvi alinei 
prvega odstavka 18.l člena Zakona o socialnem varstvu.

Pristojni centri za socialno delo izdajo odločbe o prispev-
kih invalidnih oseb iz prvega odstavka tega člena in njihovih 
zavezancev ter občine v roku 30 dni od začetka uporabe tega 
zakona z veljavnostjo odločb od dneva začetka uporabe tega 
zakona.

Če je invalidna oseba lastnica nepremičnine, lahko cen-
ter za socialno delo v odločbi iz prejšnjega odstavka prepove 
odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnica je, v korist 
občine, ki financira pravice družinskega pomočnika, na način in 
pod pogoji, kot je določeno v 100.c členu Zakona o socialnem 
varstvu v primeru uveljavljanja oprostitve plačila storitve pomoči 
družini na domu.

37. člen
Invalidna oseba, katere dodatek za pomoč in postrežbo 

je miroval na podlagi odločbe o mirovanju po Zakonu o social-
nem varstvu, s pisno izjavo dovoli, da izplačevalec dodatek, do 
katerega je upravičena in največ v višini zneska, določenega 
na podlagi prvega odstavka 18.i člena Zakona o socialnem 
varstvu, z dnem začetka uporabe tega zakona in v času, ko ji 
pomoč nudi družinski pomočnik, izplačuje občini, ki je pristojna 
za financiranje pravic družinskega pomočnika.

Invalidne osebe iz prejšnjega odstavka imajo pravico, da 
namesto nadaljevanja pravice do izbire družinskega pomočnika 
po določbah tega zakona izberejo institucionalno varstvo.

V primeru, da invalidna oseba iz prvega odstavka tega 
člena izbere institucionalno varstvo, se to šteje kot razlog za 
prenehanje opravljanja nalog družinskega pomočnika na željo 
invalidne osebe po prvi alinei 18.l člena Zakona o socialnem 
varstvu.

Če se invalidna oseba iz prejšnjega odstavka želi vrniti v 
zavod, v katerem je bivala pred uveljavljanjem pravice do dru-
žinskega pomočnika, ima prednost pri sprejemu v ta zavod.

Pristojni center za socialno delo pozove invalidno ose-
bo iz prvega odstavka tega člena, da mu najpozneje v roku 
15 dni od prejema poziva pošlje izjavo iz prvega odstavka 
tega člena oziroma sporoči, da je skladno z drugim odstav-
kom tega člena namesto nadaljevanja pravice do izbire 
družinskega pomočnika po določbah tega zakona izbrala 
institucionalno varstvo.

Invalidna oseba, ki ne dostavi izjave oziroma sporočila 
v skladu s pozivom iz prejšnjega odstavka, se obravnava kot 
invalidna oseba, ki ravna v nasprotju z določbo 2. člena tega 
zakona (tretji odstavek 18.a člena) in se tako ravnanje šteje kot 
razlog za prenehanje opravljanja nalog družinskega pomočnika 
po prvi alinei prvega odstavka 18.l člena Zakona o socialnem 
varstvu.

Če ne gre za primere iz tretjega ali šestega odstavka tega 
člena, mora izplačevalec dodatka za pomoč in postrežbo inva-
lidnim osebam iz prvega odstavka tega člena, z dnem začetka 
uporabe tega zakona razveljaviti odločbo o mirovanju dodatka 
ter odločiti o izplačevanju dodatka v skladu z 2. členom tega 
zakona.

38. člen
Do sprejema nove sistemske zakonodaje, ki ureja financi-

ranje občin, se občinam, v katerih stroški za financiranje pravic 
družinskega pomočnika presegajo 0,35% primerne porabe, 
izračunane za tekoče proračunsko leto skladno z zakonom, 
ki ureja financiranje občin, ugotovljena razlika nad tem ob-
segom po preteku proračunskega leta zagotovi iz državnega 
proračuna.

Potrebna sredstva za ta namen se zagotovijo v proračunu 
ministrstva, pristojnega za delo, družino in socialne zadeve.

39. člen
Določbe 21. člena tega zakona se ne uporabljajo za upra-

vičence do denarne socialne pomoči, ki jim je bila denarna soci-
alna pomoč priznana za obdobje, ki se je začelo pred začetkom 
uporabe tega zakona.

40. člen
Postopki ugotavljanja upravičenosti do denarne socialne 

pomoči, ki so se začeli pred začetkom uporabe tega zakona, 
se končajo po določbah tega zakona.

41. člen
V primeru odprave oziroma razveljavitve odločbe v skla-

du z 39. členom Zakona o socialnem varstvu pred začetkom 
uporabe tega zakona, se uporablja določba četrtega odstavka 
41. člena Zakona o socialnem varstvu.

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

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne po preteku 
treh mesecev od njegove uveljavitve.

101. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami (uradno prečiščeno besedilo) 
(ZUOPP-UPB1)

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je Dr-
žavni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. decembra 2006 
potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o usmerjanju otrok 
s posebnimi potrebami, ki obsega:

– Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami – 
ZUOPP (Uradni list RS, št. 54/00 z dne 16. 6. 2000) in
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– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o usmer-
janju otrok s posebnimi potrebami – ZUOPP-A (Uradni list RS, 
št. 118/06 z dne 17. 11. 2006).

Št. 602-10/90-1/15
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EPA 1148-IV

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

Z A K O N
O USMERJANJU OTROK 

S POSEBNIMI POTREBAMI 
uradno prečiščeno besedilo 

(ZUOPP-UPB1)

I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina zakona)

S tem zakonom se ureja usmerjanje otrok, mladoletni-
kov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi vzgojno-izobraže-
valnimi potrebami (v nadaljnjem besedilu: otroci s posebnimi 
potrebami) ter določajo načini in oblike izvajanja vzgoje in 
izobraževanja.

2. člen
(otroci s posebnimi potrebami)

Otroci s posebnimi potrebami po tem zakonu so otroci z 
motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in 
naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno 
ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja ter otroci s čustvenimi in vedenj-
skimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov 
vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali pri-
lagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne 
programe vzgoje in izobraževanja.

3. člen
(uporaba predpisov o vzgoji in izobraževanju)

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami se 
izvaja v skladu s tem zakonom in predpisi, ki urejajo področje 
predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicne-
ga in strokovnega izobraževanja ter splošnega srednjega izo-
braževanja (v nadaljnjem besedilu: predpisi s področja vzgoje 
in izobraževanja).

Študentom s posebnimi potrebami, ki se vključujejo v 
študijske programe v skladu z zakonom, ki ureja višje šolstvo, 
in zakonom, ki ureja visoko šolstvo, se v skladu s statutom 
višješolskega ali visokošolskega zavoda zagotavlja potrebna 
dodatna oprema.

4. člen
(cilji in načela vzgoje in izobraževanja)

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami 
temelji na ciljih in načelih, določenih v zakonih za posamezno 
področje vzgoje in izobraževanja in na naslednjih ciljih in na-
čelih:

– enakih možnosti s hkratnim upoštevanjem različnosti 
otrok,

– ohranjanja ravnotežja med različnimi vidiki otrokovega 
telesnega in duševnega razvoja,

– vključevanja staršev v proces vzgoje in izobraževanja,
– zagotovitve ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen 

razvoj posameznega otroka,
– pravočasne usmeritve v ustrezen program vzgoje in 

izobraževanja,
– organizacije vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju 

bivanja,
– celovitosti in kompleksnosti vzgoje in izobraževanja,
– individualiziranega pristopa,
– kontinuiranosti programov vzgoje in izobraževanja,
– interdisciplinarnosti.

II. USMERJANJE V PROGRAME VZGOJE 	
IN IZOBRAŽEVANJA

5. člen
(vrste programov)

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami 
poteka po:

– programu za predšolske otroke s prilagojenim izvaja-
njem in dodatno strokovno pomočjo,

– prilagojenem programu za predšolske otroke,
– izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo,
– prilagojenih izobraževalnih programih,
– posebnih programih vzgoje in izobraževanja in
– vzgojnih programih.
Otroci s posebnimi potrebami se usmerjajo v programe 

iz prejšnjega odstavka glede na vrsto in stopnjo primanjkljajev, 
ovir in motenj.

6. člen
(izobrazbeni standard)

Izobraževalni programi s prilagojenim izvajanjem in do-
datno strokovno pomočjo in prilagojeni izobraževalni programi 
morajo zagotavljati otrokom s posebnimi potrebami možnost, 
da si pridobijo enakovreden izobrazbeni standard, kot ga za-
gotavljajo izobraževalni programi osnovnošolskega, poklicnega 
in strokovnega izobraževanja ter splošnega srednjega izobra-
ževanja.

Za otroke s posebnimi potrebami, ki glede na vrsto in 
stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje ne morejo doseči 
izobrazbenega standarda po izobraževalnem programu osnov-
nošolskega izobraževanja, se sprejme prilagojen izobraževalni 
program z nižjim izobrazbenim standardom.

1.	Prilagojeno izvajanje programov vzgoje  
in izobraževanja

7. člen
(prilagajanje izvedbe programov)

Otrokom s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v pro-
gram s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 
za predšolske otroke, se glede na vrsto in stopnjo primanjklja-
ja, ovire oziroma motnje lahko prilagodi organizacija in način 
izvajanja programa za predšolske otroke ter zagotovi dodatna 
strokovna pomoč.

Otrokom s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v izobra-
ževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno stro-
kovno pomočjo, se glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire 
oziroma motnje lahko prilagodi organizacija, način preverjanja 
in ocenjevanja znanja, napredovanje in časovna razporeditev 
pouka ter zagotovi dodatna strokovna pomoč.

8. člen
(dodatna strokovna pomoč)

Dodatna strokovna pomoč se izvaja v posebni skupini 
glede na vrsto in stopnjo primanjkljajev, ovir oziroma motenj v 



Uradni list Republike Slovenije	 Št.	3 / 12. 1. 2007 / Stran 311 

oddelku ali izven oddelka, lahko pa tudi individualno v oddelku 
ali izven oddelka.

Če dodatne strokovne pomoči ni mogoče zagotoviti v 
skladu s prejšnjim odstavkom in je strokovno utemeljeno, se 
dodatna strokovna pomoč lahko nudi otroku tudi na domu.

Pri izvajanju dodatne strokovne pomoči lahko sodelujejo 
tudi starši, skrbniki ali rejniki (v nadaljnjem besedilu: starši).

9. člen
(izvajanje dodatne strokovne pomoči)

Dodatno strokovno pomoč izvajajo strokovni delavci vrt-
ca, šole ali zavoda, lahko pa tudi zunanji strokovni delavci, ki 
izpolnjujejo s predpisi določene pogoje.

Obseg in način izvajanja dodatne strokovne pomoči se 
določi z odločbo o usmeritvi, v skladu s standardi in normativi, 
ki jih določi minister, pristojen za šolstvo za posamezna podro-
čja vzgoje in izobraževanja.

10. člen
(materialni pogoji in druga pomoč)

Otrokom s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v programe 
za predšolske otroke in izobraževalne programe s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter v prilagojene progra-
me, je potrebno prilagoditi prostor in pripomočke, v skladu z navo-
dili za prilagojeno izvajanje programov in v skladu s prilagojenimi 
programi, ki jih sprejme oziroma določi pristojni strokovni svet.

Za nudenje fizične pomoči se lahko gibalno oviranim 
otrokom dodeli spremljevalec.

2. Prilagojeni programi in posebni program vzgoje in 
izobraževanja

11. člen
(vrste programov)

Otroci s posebnimi potrebami, ki niso usmerjeni v progra-
me za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo, se usmerjajo v prilagojene programe za 
predšolske otroke.

Otroci s posebnimi potrebami, ki niso usmerjeni v izo-
braževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo, se usmerijo v prilagojene izobraževalne 
programe in posebne programe vzgoje in izobraževanja.

12. člen
(prilagajanje programov)

S prilagojenimi programi osnovnošolskega izobraževanja, 
ki omogočajo otrokom s posebnimi potrebami pridobiti enako-
vreden izobrazbeni standard, se lahko prilagodi predmetnik, 
organizacija, način preverjanja in ocenjevanja znanja, napre-
dovanje in časovna razporeditev pouka.

S prilagojenimi izobraževalnimi programi za področja po-
klicnega in strokovnega izobraževanja ter splošnega srednjega 
izobraževanja, ki omogočajo otrokom s posebnimi potrebami 
pridobiti enakovreden izobrazbeni standard, se lahko prilagodi 
predmetnik, organizacija, trajanje, način preverjanja in ocenje-
vanja znanja, napredovanje in časovna razporeditev pouka.

S prilagojenim izobraževalnim programom in s posebnim 
programom vzgoje in izobraževanja, ki ne omogočata otrokom 
s posebnimi potrebami pridobiti enakovrednega izobrazbenega 
standarda, se lahko prilagodi predmetnik in učni načrt, vzgoj-
no-izobraževalna obdobja, nivojski pouk in prehajanje med 
nivoji v osnovni šoli, način preverjanja in ocenjevanja ob koncu 
obdobij, napredovanje in pogoji za dokončanje izobraževanja.

13. člen
(prehajanje med programi)

Otroci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v prilagojen 
program za predšolske otroke, se lahko občasno vključujejo 
tudi v program za predšolske otroke.

Otroci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v prilagoje-
ne izobraževalne programe, se lahko pri določenih predmetih 
ali predmetnih skupinah občasno ali trajno vključujejo v izobra-
ževalne programe.

Otroci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v posebni 
program vzgoje in izobraževanja, se lahko občasno vključujejo 
v prilagojene programe osnovnošolskega izobraževanja.

3.	Vzgojni program

14. člen
(usmerjanje v vzgojni program)

Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami se v skladu 
s tem zakonom usmerjajo v izobraževalne programe s prila-
gojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Strokovna 
pomoč se jim nudi tudi v obliki vzgojnih, socialno integrativnih, 
preventivnih, kompenzacijskih in korekcijskih programov, ki so 
sestavni del vzgojnega programa.

Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, pri katerih je 
zaradi motenj ogrožen njihov zdrav razvoj, oziroma ogrožajo 
okolico v taki meri, da potrebujejo vzgojo v zavodu, se oddajo v 
zavod za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. 
O oddaji otroka v zavod odloči in spremlja izvajanje ukrepa 
pristojni center za socialno delo v skladu z zakonom, ki ureja 
področje zakonske zveze in družinskih razmerij.

Center za socialno delo izda odločbo iz prejšnjega odstav-
ka v soglasju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo.

4. Oskrba

15. člen
(vključitev v zavod oziroma oddaja v rejništvo)

Otroci s posebnimi potrebami, ki jim ni mogoče zagotoviti 
vzgoje in izobraževanja v kraju njihovega prebivališča in jim 
zaradi oddaljenosti prebivališča od kraja vzgoje in izobraže-
vanja ni mogoče zagotoviti prevoza, se lahko vključijo v zavod 
za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ali se 
oddajo v rejništvo.

Postopek oddaje v rejništvo izvede pristojni center za so-
cialno delo na podlagi strokovnega mnenja komisije za usmer-
janje iz drugega odstavka 21. člena tega zakona, v skladu 
z zakonom, ki ureja področje zakonske zveze in družinskih 
razmerij.

V primeru, ko so podane okoliščine iz prvega odstav-
ka tega člena in je otrok usmerjen v prilagojen program za 
predšolske otroke, lahko komisija na željo staršev predlaga, 
da se z odločbo o usmeritvi določi, da se namesto oskrbe v 
zavodu oziroma v rejniški družini otroku zagotavlja pravica 
do brezplačnega prevoza iz kraja prebivališča do kraja, kjer 
deluje zavod in nazaj. Sredstva za zagotovitev pravice do 
brezplačnega prevoza se za posameznega otroka in nje-
govega obveznega spremljevalca zagotavljajo iz državnega 
proračuna.

III. IZVAJANJE VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA OTROK 	
S POSEBNIMI POTREBAMI

16. člen
(izvajalci)

Predšolsko vzgojo po programu za predšolske otroke s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo izvajajo 
vrtci.

Vzgojo in izobraževanje po izobraževalnih programih s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo izvajajo 
šole v rednih oddelkih.

Predšolsko vzgojo po prilagojenih programih za pred-
šolske otroke izvajajo vrtci v razvojnih oddelkih, vrtci oziroma 
enote vrtcev, ki so ustanovljeni oziroma organizirani za izvaja-
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nje teh programov in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s 
posebnimi potrebami.

Vzgojo in izobraževanje po prilagojenih izobraževalnih 
programih izvajajo šole v rednih oddelkih ali v oddelkih s prila-
gojenimi programi, šole oziroma podružnice šol, ki so ustano-
vljene oziroma organizirane za izvajanje teh programov in za-
vodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami.

Vzgojo in izobraževanje po posebnem programu vzgoje 
in izobraževanja izvajajo šole oziroma podružnice šol, ki so 
ustanovljene oziroma organizirane za izvajanje prilagojenih 
programov izobraževanja in posebnega programa vzgoje in 
izobraževanja ter socialnovarstveni zavodi.

Vzgojne programe izvajajo zavodi za vzgojo in izobraže-
vanje otrok s posebnimi potrebami.

17. člen
(zasebni vrtci in šole)

V skladu z določbo 2. člena zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 
in 23/96 – popr.) o uveljavljanju možnosti izbire na vseh rav-
neh vzgoje in izobraževanja in ne glede na določbe tretjega 
odstavka 5. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja, lahko vzgojo in izobraževanje otrok in mlado-
stnikov s posebnimi potrebami izvajajo tudi zasebni vrtci in šole 
brez koncesije v skladu z določbami zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja in zakona o vrtcih.

18. člen
(izobraževanje na domu ali v zasebnem zavodu)

Na predlog staršev lahko komisija usmeri otroka s poseb-
nimi potrebami v program osnovnošolskega izobraževanja, ki 
se organizira na domu ali v zasebnem zavodu, če za to ob-
stajajo utemeljeni razlogi in so na domu oziroma v zasebnem 
zavodu zagotovljeni ustrezni pogoji.

V primeru iz prejšnjega odstavka se otroku iz sredstev 
državnega proračuna zagotovijo sredstva, v višini, ki jih država 
oziroma lokalna skupnost zagotavlja za plače in materialne 
stroške na otroka v javni šoli.

Podrobnejše pogoje za izvajanje in kriterije za financira-
nje programov iz prvega odstavka tega člena določi minister, 
pristojen za šolstvo.

19. člen
(individualna strokovna obravnava)

Otrokom s posebnimi potrebami se poleg programov iz 
5. člena tega zakona nudi v vrtcu, šoli ali zavodu tudi indivi-
dualna zdravstvena in druga strokovna obravnava v skladu s 
posebnimi predpisi.

Individualna zdravstvena in druga strokovna obravnava 
se lahko izvaja tudi v svetovalnih centrih za otroke, mladostnike 
in starše, posvetovalnicah za starše, logopedskih, avdiopeda-
goških in drugih ambulantah.

IV. POSTOPEK USMERJANJA V PROGRAME VZGOJE 	
IN IZOBRAŽEVANJA

20. člen
(subsidiarna uporaba določb o upravnem postopku)
Za odločanje v postopkih usmerjanja v programe vzgoje in 

izobraževanja se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni 
upravni postopek, če s tem zakonom ni drugače določeno.

Organ, pristojen za izdajo soglasja k odločbi v skladu s 
tem zakonom, mora podati soglasje najkasneje v 30 dneh od 
zaprosila, sicer se šteje, da z odločbo soglaša.

20.a člen
(podlage za usmeritev)

Otroke s posebnimi potrebami se usmerja v programe 
vzgoje in izobraževanja ob upoštevanju otrokove dosežene 

ravni razvoja, zmožnosti za učenje in doseganja standardov 
znanja, etiologije in prognoze glede na otrokove primanjkljaje, 
ovire oziroma motnje ter ob upoštevanju kriterijev za opredeli-
tev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s 
posebnimi potrebami.

21. člen
(zahteva za uvedba postopka)

Pisno zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja pri Zavodu 
Republike Slovenije za šolstvo, ki na prvi stopnji vodi postopke 
usmerjanja v programe vzgoje in izobraževanja, vložijo starši, 
zase pa jo lahko vloži tudi mlajša polnoletna oseba (v nadalj-
njem besedilu: vlagatelj).

Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati zahtevo za 
uvedbo postopka, strokovno dokumentacijo, ki jo je mogoče 
pridobiti na podlagi že opravljenih obravnav otroka, in poročilo 
vrtca, šole ali zavoda, ki ga otrok obiskuje. Kot strokovna do-
kumentacija štejejo: pedagoška, defektološka, socialna, psiho-
loška, medicinska in druga poročila.

Strokovno dokumentacijo iz prejšnjega odstavka pridobi 
Zavod Republike Slovenije za šolstvo od ustreznih institucij, 
lahko pa jo predložijo tudi starši, če z njo razpolagajo.

Strokovno dokumentacijo, ki je potrebna za odločitev o 
usmeritvi otroka in je ni mogoče pridobiti v skladu s prejšnjim 
odstavkom, mora zagotoviti vlagatelj najkasneje v 6 mesecih 
od dneva, ko mu je bila odločitev o dopolnitvi dokumentacije 
sporočena. Če tega ne stori v navedenem roku, se šteje, da 
je vlogo umaknil.

21.a člen
(nova zahteva pri spremembi ravni izobraževanja)

Če je otrok s posebnimi potrebami že usmerjen v pro-
gram vzgoje in izobraževanja, vlagatelj pri spremembi ravni 
izobraževanja vloži novo zahtevo za usmeritev, na kar mora 
biti opozorjen v odločbi o usmeritvi.

22. člen
(predlog za uvedbo postopka)

Če starši ne vložijo zahteve za uvedbo postopka usmer-
janja, pa vrtec, šola, zdravstveni, socialni ali drug zavod (v na-
daljnjem besedilu: predlagatelj) meni, da je usmeritev potrebna, 
lahko pri Zavodu Republike Slovenije za šolstvo poda predlog 
za uvedbo postopka, katerega obenem vroči tudi staršem. K 
predlogu za uvedbo postopka mora predlagatelj priložiti poroči-
lo o otroku, ki vsebuje tudi podatke iz dokumentacije, ki se zbira 
o otroku v skladu s predpisi s področja vzgoje in izobraževanja, 
zdravstva ali socialnega varstva.

Če Zavod Republike Slovenije za šolstvo na podlagi pre-
dloga za uvedbo postopka, poročila o otroku, predhodnega 
mnenja, ki ga pridobi od komisije iz prvega odstavka 26. člena 
tega zakona, razgovora s starši in drugih dejstev in okoliščin 
ugotovi, da je usmeritev potrebna, uvede postopek usmerjanja 
in o tem obvesti predlagatelja in starše. Če starši v postopku 
ne sodelujejo oziroma uvedbi postopka nasprotujejo, lahko 
Zavod Republike Slovenije za šolstvo odloči, da se postopek 
usmerjanja uvede, in o tem tudi obvesti pristojni center za 
socialno delo.

Če Zavod Republike Slovenije za šolstvo na podlagi ugo-
tovitev iz drugega odstavka tega člena ugotovi, da usmeritev 
ni potrebna, to sporoči predlagatelju in staršem.

22.a člen
(podzakonski akt)

Organizacijo in način dela komisij za usmerjanje ter krite-
rije za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma 
motenj otrok s posebnimi potrebami in potrebne obrazce določi 
minister, pristojen za šolstvo.
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23. člen
(strokovno mnenje o usmeritvi na prvi stopnji)

Zavod Republike Slovenije za šolstvo izda odločbo o usme-
ritvi v program vzgoje in izobraževanja na podlagi strokovnega 
mnenja, ki ga pripravi komisija za usmerjanje prve stopnje.

Komisija za usmerjanje prve stopnje izdela strokovno 
mnenje na podlagi obvezne dokumentacije iz drugega in četr-
tega odstavka 21. člena ali dokumentacije iz drugega odstavka 
22. člena tega zakona, morebitnega razgovora z vlagateljem 
in po potrebi tudi na podlagi razgovora z otrokom oziroma 
pregleda otroka.

Komisija za usmerjanje prve stopnje mora pred izdelavo 
strokovnega mnenja pridobiti tudi mnenje vrtca, šole oziroma 
zavoda, v katerega naj bi bil otrok s posebnimi potrebami 
vključen, o izpolnjevanju kadrovskih, prostorskih, materialnih 
in drugih pogojev, po potrebi pa tudi mnenje drugih ustreznih 
institucij.

Komisija za usmerjanje prve stopnje v strokovnem mne-
nju lahko predlaga usmeritev v ustrezni program vzgoje in 
izobraževanja ali pa ugotovi, da usmeritev ni potrebna.

Strokovno mnenje vsebuje tudi elemente, na podlagi ka-
terih se uveljavljajo pravice, ki jih določajo drugi predpisi, če s 
temi predpisi ni drugače določeno.

Zavod Republike Slovenije za šolstvo pošlje strokovno 
mnenje vlagatelju, če odloča na podlagi predloga za uvedbo 
postopka, pa tudi predlagatelju. Pri tem določi 8-dnevni rok za 
odgovor, ki je lahko podan pisno ali ustno na zapisnik, in začne 
teči od dneva vročitve strokovnega mnenja.

Na podlagi odgovora Zavod Republike Slovenije za šol-
stvo lahko od komisije zahteva dopolnitev strokovnega mnenja, 
dodatno obrazložitev ali pa ponovno obravnavo in na podlagi 
le-tega izda odločbo o usmeritvi.

Če Zavod Republike Slovenije za šolstvo odgovora ne 
prejme ali oceni, da mnenja komisije ni potrebno dopolniti, 
dodatno obrazložiti ali opraviti ponovne obravnave, na podlagi 
prvotnega mnenja izda odločbo o usmeritvi.

24. člen
(odločba o usmeritvi prve stopnje in vsebina)

Z odločbo o usmeritvi prve stopnje se odloči o usmeritvi 
otroka s posebnimi potrebami v program vzgoje in izobraževa-
nja ali se z odločbo ugotovi, da usmeritev ni potrebna.

Če se otroka s posebnimi potrebami usmeri, se z odločbo 
določi:

– program vzgoje in izobraževanja, v katerega se otrok 
usmerja,

– vrtec, šolo ali zavod, v katerega se otrok vključi,
– datum vključitve v vrtec, šolo ali zavod,

po potrebi pa tudi:
– obseg, način in vrsto ter izvajalca dodatne strokovne 

pomoči,
– pripomočke, prostor in opremo ter druge pogoje, ki mo-

rajo biti zagotovljeni za vzgojo in izobraževanje,
– občasnega ali stalnega spremljevalca za fizično pomoč 

gibalno oviranemu otroku,
– zmanjšanje števila otrok v oddelku glede na predpisane 

normative,
– rok preverjanja ustreznosti usmeritve in
– druge pravice, ki izhajajo iz tega zakona in zakonov s 

področja vzgoje in izobraževanja.
Ob usmeritvi otroka s posebnimi potrebami v poseben 

program vzgoje in izobraževanja, ki ga izvaja socialno-varstve-
ni zavod, se izda odločba o usmeritvi v soglasju s pristojnim 
centrom za socialno delo.

25. člen
(pritožba na odločbo o usmeritvi)

Zoper odločbo o usmeritvi lahko v roku 15 dni od njene 
vročitve starši, zase pa tudi mlajša polnoletna oseba, vložijo 
pritožbo.

O pritožbi odloča minister, pristojen za šolstvo, na 
podlagi strokovnega mnenja komisije za usmerjanje druge 
stopnje.

Strokovno mnenje komisije za usmerjanje druge sto-
pnje ni potrebno, če je pritožba vložena zaradi napačno 
uporabljenega materialnega predpisa, če tak predpis sploh 
ni bil uporabljen ali kadar gre za pritožbo zaradi kršitev 
postopka.

26. člen
(komisije za usmerjanje prve in druge stopnje)

Člane komisije za usmerjanje prve stopnje imenuje in 
razrešuje direktor Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.

Člane komisije za usmerjanje druge stopnje imenuje in 
razrešuje minister, pristojen za šolstvo.

Komisije za usmerjanje podajo strokovno mnenje o 
usmeritvi otroka s posebnimi potrebami v program vzgoje in 
izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: strokovno mnenje) v 
sestavi treh stalnih članov: defektolog, psiholog in zdravnik 
specialist pediater ali zdravnik specialist šolske medicine.

Komisije za usmerjanje lahko podajo strokovno mne-
nje tudi v širši sestavi, če je to potrebno zaradi vrste in 
stopnje otrokovega primanjkljaja, ovire oziroma motnje in 
zahtevnosti obravnave. O tem odloči predsednik komisije 
za usmerjanje.

V komisijah za usmerjanje lahko sodeluje vzgojitelj 
ali učitelj, ki izvaja vzgojno izobraževalno delo z otrokom s 
posebnimi potrebami, kadar pa se usmerja otroke s čustve-
nimi in vedenjskimi motnjami, mora sodelovati predstavnik 
pristojnega centra za socialno delo.

Član komisije za usmerjanje prve stopnje ne more biti 
hkrati član komisije za usmerjanje druge stopnje.

27. člen
(rok za izdajo odločbe)

Zavod Republike Slovenije za šolstvo mora izdati od-
ločbo o usmeritvi najkasneje v šestih mesecih od dneva 
uvedbe postopka, ministrstvo, pristojno za šolstvo, pa mora 
izdati odločbo o usmeritvi najkasneje v šestih mesecih od 
dneva, ko prejme popolno pritožbo.

28. člen
(vročitev odločbe)

Zavod Republike Slovenije za šolstvo odločbo o usme-
ritvi, izdano na podlagi zahteve za uvedbo postopka, vroči 
vlagatelju, vrtcu, šoli ali zavodu, v katerega je otrok v času 
usmerjanja vključen, in vrtcu, šoli ali zavodu, v katerega je 
otrok usmerjen. Če je odločba o usmeritvi izdana na podlagi 
predloga za uvedbo postopka usmerjanja, pa se vroči tudi 
predlagatelju.

Odločba, s katero Zavod Republike Slovenije za šolstvo 
ugotovi, da usmeritev ni potrebna, se vroči vlagatelju, če je 
izdana na podlagi predloga za uvedbo postopka, pa staršem 
in predlagatelju.

28.a člen
(izvršitev odločbe)

Starši so dolžni vključiti otroka s posebnimi potrebami v 
vrtec, šolo ali zavod v skladu z dokončno odločbo o usmeritvi 
v roku 15 dni od njene dokončnosti, če z odločbo o usmeritvi 
ni določeno drugače.

Vrtec, šola ali zavod, v katerega mora biti otrok s po-
sebnimi potrebami v skladu z dokončno odločbo o usmeritvi 
vključen, mora otroka s posebnimi potrebami vključiti naj-
kasneje v roku 15 dni od njene dokončnosti, če z odločbo o 
usmeritvi ni določeno drugače.

Če se odločba ne izvrši v skladu s prvim ali drugim 
odstavkom tega člena, je vrtec, šola ali zavod, v katerega 
je otrok s posebnimi potrebami v času usmerjanja vključen, 
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dolžan v roku 15 dni od poteka roka, določenega v prvem ali 
drugem odstavku tega člena, to sporočiti Zavodu Republike 
Slovenije za šolstvo in inšpektorju, pristojnemu za šolstvo.

29. člen
(individualizirani program)

Vrtec, šola oziroma zavod mora najkasneje v roku 30 
dni po vključitvi otroka s posebnimi potrebami izdelati indi-
vidualizirani program vzgoje in izobraževanja (v nadaljnjem 
besedilu: individualizirani program).

Z individualiziranim programom se določijo oblike dela 
na posameznih vzgojnih in izobraževalnih področjih, pri po-
sameznih predmetih ali pri predmetnih področjih, način iz-
vajanja dodatne strokovne pomoči, izvajanje fizične pomoči, 
prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri orga-
nizaciji, preverjanju in ocenjevanju znanja, napredovanju in 
časovni razporeditvi pouka.

30. člen
(strokovna skupina)

Za pripravo in spremljanje izvajanja individualizirane-
ga programa imenuje ravnatelj vrtca, šole oziroma zavoda 
strokovno skupino, ki jo sestavljajo strokovni delavci vrtca, 
šole ali zavoda in drugi strokovni delavci, ki bodo sodelovali 
pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega programa. Pri delu 
strokovne skupine sodelujejo tudi starši otroka.

Strokovna skupina mora med šolskim letom prilagajati 
individualizirani program glede na napredek in razvoj otroka 
s posebnimi potrebami in ob koncu šolskega leta preveriti 
ustreznost individualiziranega programa in izdelati individu-
alizirani program za naslednje šolsko leto.

31. člen
(preverjanje ustreznosti usmeritve v program)

Če komisija za usmerjanje meni, da je potrebno ustre-
znost usmeritve v program vzgoje in izobraževanja preveriti, 
v strokovnem mnenju določi rok za preverjanje ustreznosti, 
ki ne sme biti krajši od enega leta in ne daljši od petih let.

Če je rok preverjanja ustreznosti usmeritve iz prejšnje-
ga odstavka v odločbi o usmeritvi določen, jo Zavod Repu-
blike Slovenije za šolstvo na podlagi mnenja, ki ga pripravi 
vrtec, šola ali zavod, v katerega je otrok vključen, in mnenja 
komisije za usmerjanje, preveri.

Če Zavod Republike Slovenije za šolstvo na podlagi 
mnenja, ki ga pripravi vrtec, šola ali zavod, v katerega je 
otrok vključen, in mnenja komisije za usmerjanje ugotovi, da 
je usmeritev ustrezna, jo potrdi. Če ugotovi, da usmeritev ni 
ustrezna, jo spremeni.

32. člen
(zahteva ali predlog za spremembo usmeritve)

Vlagatelj ali predlagatelj spremembe usmeritve po pred-
hodni seznanitvi vlagatelja lahko zaradi bistvenih sprememb 
okoliščin zahteva oziroma predlaga spremembo usmeritve v 
program vzgoje in izobraževanja v okviru iste ravni vzgoje 
in izobraževanja.

33. člen
(zahteva za spremembo odločbe v delu, ki določa vrtec, 

šolo ali zavod)
Vlagatelj lahko zaradi bistvenih sprememb okoliščin 

vloži zahtevo za spremembo dokončne odločbe o usmeritvi 
le v delu izreka, ki določa vrtec, šolo ali zavod, v katerega je 
otrok s posebnimi potrebami vključen.

V primeru iz prejšnjega odstavka si mora Zavod Repu-
blike Slovenije za šolstvo pred odločitvijo pridobiti od vrtca, 
šole ali zavoda, v katerega naj bi bil otrok vključen, mnenje 
o izpolnjevanju kadrovskih, prostorskih, materialnih in drugih 
pogojev vrtca, šole ali zavoda.

V. ZBIRANJE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

34. člen
(uporaba predpisov o varstvu osebnih podatkov)

Zavod Republike Slovenije za šolstvo in ministrstvo, pri-
stojno za šolstvo, zbirata, obdelujeta, shranjujeta, posredujeta 
in uporabljata podatke, vsebovane v zbirkah podatkov, katere 
upravljata po tem zakonu, v skladu s predpisi o varstvu osebnih 
podatkov in v skladu s predpisi s področja vzgoje in izobraže-
vanja, če s tem zakonom ni drugače določeno.

35. člen
(zbirke osebnih podatkov, ki jih vodi Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo vodi naslednje 

zbirke:
– o osebnih podatkih otrok s posebnimi potrebami, ki ob-

sega: ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, naslov 
prebivališča, državljanstvo in EMŠO;

– o osebnih podatkih staršev otrok s posebnimi potreba-
mi, ki obsega: ime in priimek, naslov prebivališča in EMŠO;

– o vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami, 
ki obsega: naslov vrtca, šole ali zavoda, v katerega je otrok 
vključen, podatke o rejništvu, program vzgoje in izobraževa-
nja, v katerega je otrok usmerjen, rok, v katerem mora Zavod 
Republike Slovenije za šolstvo preveriti ustreznost usmeritve, 
strokovno mnenje komisije za usmerjanje o vrsti in stopnji 
otrokove motnje, ovire oziroma primanjkljaja, ter naslov vrtca, 
šole ali zavoda, v katerega je otrok napoten na podlagi odločbe 
centra za socialno delo;

– o izdanih odločbah o usmeritvi, ki obsega odločbe o 
usmeritvi, izdane na prvi stopnji, in odločbe o usmeritvi, izdane 
na drugi stopnji.

Zavod Republike Slovenije za šolstvo mora omogočiti 
ministrstvu, pristojnemu za šolstvo, za potrebe odločanja v 
postopkih usmerjanja otrok s posebnimi potrebami oziroma 
opravljanja strokovnega nadzora nad delom Zavoda Republi-
ke Slovenije za šolstvo brezplačen vpogled, prepis, izpis ali 
kopiranje v zbirko podatkov iz četrte alinee prvega odstavka 
tega člena.

35.a člen
(zbirke osebnih podatkov, ki jih vodi ministrstvo, 	

pristojno za šolstvo)
Ministrstvo, pristojno za šolstvo, za potrebe odločanja v 

postopkih usmerjanja otrok s posebnimi potrebami na drugi 
stopnji, upravlja zbirko osebnih podatkov o izdanih odločbah o 
usmeritvi na drugi stopnji.

36. člen
(obveščanje o izdanih odločbah)

Center za socialno delo je dolžan zaradi vodenja evidence 
o vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami pošiljati 
Zavodu Republike Slovenije za šolstvo v vednost odločbe, 
izdane na podlagi 120. in 121. člena zakona o zakonski zvezi 
in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 14/89 – prečiščeno 
besedilo) ter na podlagi 183. člena zakona o izvrševanju ka-
zenskih sankcij (Uradni list RS, št. 22/00).

37. člen
(namen in uporaba podatkov)

Osebni podatki otroka s posebnimi potrebami, ki se zbi-
rajo v skladu s tem zakonom, se obdelujejo, shranjujejo in 
uporabljajo za potrebe vzgoje in izobraževanja in posredujejo 
ministrstvu, pristojnemu za šolstvo, in ministrstvu, pristojnemu 
za družino in socialne zadeve, za izvajanje z zakonom dolo-
čenih nalog.

Ministrstvi iz prejšnjega odstavka imata pravico do brez-
plačnega vpogleda, prepisa, izpisa ali kopiranja podatkov.
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Za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela in pri izde-
lavi statističnih analiz, se smejo osebni podatki uporabljati in 
objavljati tako, da identiteta otroka s posebnimi potrebami ni 
razvidna.

38. člen
(shranjevanje podatkov)

Podatki iz evidence iz tretje in četrte alinee 35. člena ter 
35.a člena tega zakona se hranijo trajno, podatki iz zbirke iz 
prve in druge alinee 35. člena tega zakona pa se hranijo v 
skladu s posebnimi predpisi.

V.a NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE

38.a člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona izvaja inšpek-
tor, pristojen za šolstvo.

38.b člen
(globe za prekrške)

Z globo 1000 eurov se kaznujejo za prekršek starši, ki v 
skladu z odločbo o usmeritvi ne vključijo otroka s posebnimi 
potrebami v vrtec, šolo ali zavod (prvi odstavek 28.a člena).

Z globo 2000 eurov se kaznuje za prekršek vrtec, šola 
ali zavod, ki v skladu z odločbo o usmeritvi ne vključi otroka s 
posebnimi potrebami (drugi odstavek 28.a člena).

Z globo 1000 eurov se kaznuje za prekršek vrtec, šola ali 
zavod, ki ne sporoči Zavodu Republike Slovenije za šolstvo in 
inšpektorju, pristojnemu za šolstvo, da se dokončna odločba ni 
izvršila (tretji odstavek 28.a člena).

Z globo 1000 eurov se kaznuje za prekršek vrtec, šola ali 
zavod, če individualizirani program ni izdelan v roku 30 dni po 
vključitvi otroka s posebnimi potrebami (prvi odstavek 29. člena).

Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna ose-
ba vrtca, šole ali zavoda, ki v skladu z odločbo ne vključi otroka 
s posebnimi potrebami (drugi odstavek 28.a člena).

Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna 
oseba vrtca, šole ali zavoda, ki ne sporoči Zavodu Republike 
Slovenije za šolstvo in inšpektorju, pristojnemu za šolstvo, da 
se dokončna odločba ni izvršila (tretji odstavek 28.a člena).

Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna 
oseba vrtca, šole ali zavoda, če individualizirani program ni 
izdelan v roku 30 dni po vključitvi otroka s posebnimi potrebami 
(prvi odstavek 29. člena).

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 
– ZUOPP (Uradni list RS, št. 54/00) vsebuje naslednje pre-
hodne in končne določbe:

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

39. člen
(uveljavljanje pravic otrok in oseb s posebnimi potrebami)

Z dnem uveljavitve tega zakona se pravice otrok in oseb 
s posebnimi potrebami, ki jih določajo drugi predpisi in so se 
doslej uveljavljale na podlagi izvida in mnenja komisije za razvr-
ščanje, uveljavljajo na podlagi strokovnega mnenja komisije za 
usmerjanje iz 21. člena tega zakona, ki zajema tudi opredelitev 
vrste in stopnje invalidnosti, če to zajema pisna zahteva.

Zahteva za izdajo strokovnega mnenja se vloži pri pristoj-
nem centru za socialno delo.

40. člen
(začasno izvajanje nalog šolskih uprav)

Do pričetka delovanja šolskih uprav izvajajo naloge 
šolskih uprav, določene s tem zakonom, posamezne upravne 

enote, enote Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, zavodi 
za vzgojo in izobraževanje ali pristojni centri za socialno 
delo.

Podrobnejša navodila za izvajanje nalog ter krajevno 
pristojnost organov oziroma organizacij iz prejšnjega odstav-
ka določi minister, pristojen za šolstvo.

41. člen
(zaključitev postopkov)

Postopke, ki so bili uvedeni pred uveljavitvijo tega zako-
na, zaključijo centri za socialno delo v skladu z dosedanjimi 
predpisi.

42. člen
(podzakonski predpisi)

Izvršilni predpisi iz tega zakona se sprejmejo najkasne-
je v enem letu po njegovi uveljavitvi.

Do sprejema predpisov, določenih s tem zakonom, se 
uporabljajo izvršilni predpisi, ki so veljali pred uveljavitvijo 
tega zakona, če niso v nasprotju s tem zakonom, in sicer:

– pravilnik o programu vzgojnega dela v zavodih za 
usposabljanje (Uradni list SRS, št. 27/70);

– pravilnik o programu za usposabljanje v zavodih za 
delovno usposabljanje (Uradni list SRS, št. 27/70);

– pravilnik o razvrščanju in razvidu otrok, mladostnikov 
in mlajših polnoletnih oseb z motnjami v telesnem in dušev-
nem razvoju (Uradni list SRS, št. 18/77).

43. člen
(prenehanje veljavnosti zakona)

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati
– zakon o izobraževanju in usposabljanju otrok in mla-

dostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (Ura-
dni list SRS, št. 19/76 in 3/80 – odločba US),

– 123. člen zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 
št. 54/92, 56/92 – popr. 42/94 – odločba US in 41/99).

44. člen
(uveljavitev zakona)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami – ZUOPP-A 
(Uradni list RS, št. 118/06) vsebuje naslednje prehodne 
in končne določbe:

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen
Postopki usmerjanja, ki so bili uvedeni pred začetkom 

uporabe tega zakona, se zaključijo v skladu s predpisi, ki so 
veljali do začetka uporabe tega zakona.

Odločbe o usmeritvi, ki so bile izdane pred začetkom 
uporabe tega zakona, se preverjajo v rokih določenih z iz-
danimi odločbami v skladu s tem zakonom.

14. člen
Z dnem začetka uporabe tega zakona prenehata veljati 

drugi in tretji odstavek 7. člena Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 65/05) in 40. člen Zakona 
o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, 
št. 54/00).

15. člen
Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmer-

janje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opre-
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delitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj 
otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/03, 
93/04, 97/05 in 25/06) se uskladi z določili tega zakona do 
1. januarja 2007.

16. člen
Z dnem začetka uporabe tega zakona prenehata ve-

ljati:
– Pravilnik o postopku usmerjanja otrok s posebnimi 

potrebami (Uradni list RS, št. 54/03 in 93/04) in
– Pravilnik o določitvi območnih enot Zavoda Republike 

Slovenije za šolstvo za začasno izvajanje nalog ministrstva, 
pristojnega za šolstvo, ki jih določa Zakon o usmerjanju otrok 
s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 74/05).

17. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 
1. januarja 2007.

102. Zakon o varstvu pred požarom (uradno 
prečiščeno besedilo) (ZVPoz-UPB1)

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je 
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. decembra 
2006 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o varstvu 
pred požarom, ki obsega:

– Zakon o varstvu pred požarom – ZVPoz (Uradni list 
RS, št. 71/93 z dne 30. 12. 1993),

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o var-
stvu pred požarom – ZVPoz-A (Uradni list RS, št. 87/01 z 
dne 8. 11. 2001),

– Zakon o graditvi objektov ZGO-1 (Uradni list RS, 
št. 110/02 z dne 8. 12. 2002) in

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o var-
stvu pred požarom – ZVPoz-B (Uradni list RS, št. 105/06 z 
dne 12. 10. 2006).

Št. 213-10/91-1/14
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EPA 1099-IV

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

Z A K O N
O VARSTVU PRED POŽAROM 
uradno prečiščeno besedilo 

(ZVPoz-UPB1)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(namen zakona)

(1) Ta zakon ureja sistem varstva pred požarom.
(2) Sistem varstva pred požarom obsega organiziranje, 

načrtovanje, izvajanje, nadzor ter financiranje dejavnosti in 
ukrepov varstva pred požarom.

(3) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije 
prenaša Direktiva Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o 
uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdrav-
ja delavcev pri delu (UL L št. 183 z dne 29. 6. 1989).

2. člen
(dejavnosti varstva pred požarom)

(1) Dejavnosti varstva pred požarom lahko opravljajo 
fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje.

(2) Dejavnosti varstva pred požarom po tem zakonu 
so raziskovanje, izobraževanje in usposabljanje, načrtovanje 
ukrepov varstva pred požarom, nadziranje, požarno zavarova-
nje, gasilstvo, tehnični nadzor vgrajenih sistemov požarne za-
ščite, dimnikarstvo, požarno varovanje premoženja in druge.

3. člen
(javna služba)

(1) Zakon določa dejavnost, ki jo opravljajo gasilske 
enote, kot obvezno javno službo.

(2) Zakon oziroma predpis samoupravne lokalne sku-
pnosti določa dejavnosti varstva pred požarom, ki se opra-
vljajo kot neobvezne javne službe.

(3) Naloge, organizacijo in status gasilskih organizacij 
ureja poseben zakon.

4. člen
(cilji varstva pred požarom)

(1) Cilj dejavnosti in ukrepov varstva pred požarom je 
varovanje ljudi, živali, premoženja in okolja pred požarom in 
eksplozijo (v nadaljnjem besedilu: požarom).

(2) Za uresničevanje ciljev iz prejšnjega odstavka je 
treba zagotoviti:

1. načrtovanje in upoštevanje preventivnih ukrepov var-
stva pred požarom;

2. odkrivanje, obveščanje, omejitev širjenja in učinko-
vito gašenje požara;

3. varen umik ljudi in živali s požarno ogroženega ob-
močja;

4. preprečevanje in zmanjševanje škodljivih posledic 
požara in eksplozije za ljudi, živali, premoženje in okolje;

5. vzpostavitev ekonomskih razmerij med predpisanimi 
preventivnimi ukrepi varstva pred požarom in pričakovano 
požarno škodo.

5. člen
(pojmi in njihova razlaga)

V tem zakonu uporabljeni pojmi imajo naslednji po-
men:

1. Požar je proces hitrega gorenja, ki se nenadzorova-
no širi v prostoru in času. Za požar je značilno sproščanje 
toplote skupaj z dimom, strupenimi plini in plameni. Posledi-
ca zelo hitrega gorenja je lahko eksplozija.

2. Eksplozija je zelo hitra reakcija oksidacije ali raz-
pada, ki ima za posledico povišanje temperature ali tlaka 
oziroma obeh hkrati.

3. Požarna ogroženost je potencialna nevarnost za iz-
gubo življenja ali poškodbo oziroma materialno škodo ob 
požaru.

4. Požarno tveganje je verjetnost, da bo prišlo do po-
žara, ki bo povzročil človeške žrtve ali poškodbe oziroma 
materialno škodo.

5. Požarna varnost je varnost ljudi, živali in premoženja 
ob požaru. S tem zakonom zahtevani ukrepi varstva pred 
požarom zagotavljajo predvsem varnost ljudi, živali in pre-
moženja ter preprečujejo nastanek večjih požarov.

5.a Požarna nevarnost je stanje, ki ga opredeljuje po-
žarna ogroženost in požarno tveganje.

6. Ukrepi varstva pred požarom so vsi prostorski, grad-
beni, tehnološki, tehnični in organizacijski ukrepi, ki zmanj-
šujejo požarno tveganje in zagotavljajo požarno varnost. 
Delijo se na preventivne in aktivne ukrepe varstva pred 
požarom.
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7. Preventivni ukrepi varstva pred požarom so vsi pre-
ventivni prostorski, gradbeni, tehnološki, tehnični in organi-
zacijski ukrepi, ki zmanjšujejo možnost za nastanek požara, 
ob njegovem nastanku pa zagotavljajo varno evakuacijo ljudi 
in premoženja ter preprečujejo njegovo širjenje.

8. Aktivni ukrepi varstva pred požarom so vsi tehnični 
in organizacijski ukrepi, ki so namenjeni za gašenje požara. 
Med te ukrepe spadajo tudi sistemi, naprave, oprema in 
postopki za odkrivanje in gašenje požara ter odvajanje dima 
in toplote ob požaru.

9. Sistem aktivne požarne zaščite obsega sisteme in 
opremo, ki so vgrajeni, in so namenjeni za zmanjševanje 
nevarnosti za ljudi, živali in premoženje, za odkrivanje in 
gašenje požara ter za odvajanje dima in toplote ob požaru.

10. Oprema, naprave in druga sredstva za varstvo pred 
požarom so vsa sredstva, naprave in oprema, ki se upora-
bljajo za preprečevanje in gašenje požara.

11. Evakuacija je urejeno gibanje oseb na varno mesto 
v primeru požara ali druge nevarnosti.

12. Poseg v naselje in naravno okolje je vsako trajno 
ali začasno človekovo ravnanje ali opustitev, ki lahko vpliva 
na požarno varnost.

13. Požarno nevarne snovi so gorljive trdne, tekoče in 
plinaste snovi.

14. Ravnanje s požarno nevarnimi snovmi so vsa dela 
s temi snovmi.

15. Požarno nevarna dela in opravila so vsa dela, pri 
katerih je zaradi uporabe požarno nevarnih snovi ali narave 
dela povečana nevarnost nastanka požara.

16. Požarno nevarne naprave so vse naprave, ki lahko 
zaradi uporabe požarno nevarnih snovi ali zaradi svojega 
delovanja pomenijo povečano nevarnost nastanka požara.

6. člen
(načelo celovitosti)

Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu: država), 
občine in druge samoupravne lokalne skupnosti (v nadalj-
njem besedilu: lokalne skupnosti) zagotavljajo celovit sistem 
varstva pred požarom s sprejemanjem predpisov, načrtova-
njem in izvajanjem ukrepov, nadzorom, politiko financiranja 
in drugimi ukrepi.

7. člen
(načelo zaščite)

Osnovni namen predpisanih ukrepov varstva pred po-
žarom je zagotavljanje zaščite življenja in zdravja ljudi, živali 
in premoženja.

8. člen
(načelo zaščite sosedovega premoženja)

Predpisani ukrepi varstva pred požarom morajo prepre-
čevati širjenje požara na sosedovo premoženje.

9. člen
(načelo odgovornosti)

Vsaka fizična in pravna oseba je v skladu z zakonom 
kazensko in odškodninsko odgovorna za neizvajanje ukre-
pov varstva pred požarom ter za posledice, ki zaradi tega 
nastanejo.

10. člen
(načelo preventive)

Ukrepi varstva pred požarom morajo biti načrtovani in 
izvedeni tako, da čim bolj preprečijo nastanek požara, ob 
požaru pa omejijo njegovo širjenje.

11. člen
(načelo spodbujanja)

Država in lokalne skupnosti so dolžne spodbujati razvoj 
požarno nenevarnih tehnologij in takih posegov v prostor, ki 
zmanjšujejo ali preprečujejo nastanek požarov.

12. člen
(načelo javnosti)

(1) Javnost ima pravico biti obveščena o dejavnostih in 
drugih zadevah varstva pred požarom. Podatki o stanju in 
varstvu pred požarom so javni.

(2) Državni organi in organi lokalne skupnosti obve-
ščajo javnost in dajejo podatke v skladu s tem zakonom in 
drugimi predpisi.

13. člen
(pravica do varstva pred požarom)

Vsakdo ima pravico do varstva pred požarom.

II. PROGRAMIRANJE IN RAZISKOVANJE VARSTVA 	
PRED POŽAROM

1.	Programiranje

14. člen
(nacionalni program in varstvo pred požarom)

(1) V nacionalnem programu varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami se določijo tudi cilji, usmeritve, temeljne 
naloge in razvoj varstva pred požarom v obdobju, za katere-
ga se sprejema nacionalni program.

(2) Naloge varstva pred požarom iz nacionalnega pro-
grama se razčlenijo v letnem načrtu varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami, ki ga sprejme Vlada Republike Slove-
nije (v nadaljnjem besedilu: Vlada).

(3) Lokalne skupnosti sprejmejo svoje programe in 
načrte varstva pred požarom, ki ne smejo biti v nasprotju z 
nacionalnim programom in načrtom varstva pred požarom iz 
prejšnjih odstavkov.

15. člen
(črtan)

16. člen
(črtan)

17. člen
(črtan)

2. Raziskovanje

18. člen
(raziskovalni in razvojni projekti varstva pred požarom)

(1) Raziskovalni in razvojni projekti varstva pred po-
žarom so sestavni del nacionalnega raziskovalnega pro-
grama.

(2) Ministrstvo, pristojno za varstvo pred požarom (v 
nadaljnjem besedilu: ministrstvo), v dogovoru z Gasilsko 
zvezo Slovenije sodeluje pri odločanju o raziskovalnih in 
razvojnih projektih za uresničevanje nacionalnega razisko-
valnega programa varstva pred požarom, tako da:

1. predlaga tematska polja s področja varstva pred 
požarom;

2. sodeluje pri ocenjevanju raziskovalnih in razvojnih 
projektov;
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3. financira ali sofinancira raziskovalne in razvojne pro-
jekte varstva pred požarom.

(3) Raziskovalni in razvojni projekti po tem členu obse-
gajo tudi strokovne študije, analize in strokovne podlage, ki 
se nanašajo na varstvo pred požarom (v nadaljnjem bese-
dilu: raziskave).

(4) Ministrstvo lahko tudi samostojno izbira in financira 
raziskovalne in razvojne projekte, ki so posebnega pomena 
za varstvo pred požarom.

III. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA VARSTVO 
PRED POŽAROM

1.	Izobraževanje

19. člen
(izobraževanje)

Vsebine s področja varstva pred požarom se posredu-
jejo v osnovnem, srednjem in visokem izobraževanju.

2. Usposabljanje

20. člen
(usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom)

(1) Delodajalec mora poskrbeti, da je vsak, ki je redno 
ali začasno oziroma občasno zaposlen pri njem, usposobljen 
za varstvo pred požarom ob:

1. nastopu dela;
2. premestitvi na drugo delovno mesto;
3. začetku opravljanja drugega dela;
4. spremembi ali uvajanju nove delovne opreme;
5. spremembi in uvajanju nove tehnologije.
(2) Pri usposabljanju se mora upoštevati nove in spre-

menjene požarne nevarnosti, posebnosti delovnega mesta 
ter znanje občasno obnavljati.

(3) Usposabljanje za varstvo pred požarom opravljajo 
fizične ali pravne osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. 
Usposabljanje se mora izvajati v skladu s predpisi, ki dolo-
čajo vrsto, način in periodičnost usposabljanja.

(4) Minister, pristojen za varstvo pred požarom (v nadalj-
njem besedilu: minister), določi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati 
fizične in pravne osebe, ki usposabljajo zaposlene za varstvo 
pred požarom, ter vrste, način in periodičnost usposabljanja.

21. člen
(usposabljanje prebivalstva)

Prebivalci se usposabljajo za varstvo pred požarom z 
raznimi neobveznimi oblikami usposabljanja, ki jih organizira 
država in lokalna skupnost.

IV. NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE UKREPOV VARSTVA 
PRED POŽAROM

22. člen
(prostorsko načrtovanje)

(1) Pri pripravi prostorskih aktov je treba upoštevati pro-
storske ukrepe varstva pred požarom, zlasti pa zagotoviti:

1. pogoje za varen umik ljudi, živali in premoženja;
2. potrebne odmike med objekti ali potrebno protipo-

žarno ločitev;
3. dostope, dovoze in delovne površine za intervencij-

ska vozila;
4. vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(2) Pri pripravi prostorskih aktov se morajo v ukrepih 

varstva pred požarom upoštevati tudi požarna tveganja, ki 

so povezana s povečano možnostjo nastanka požara v na-
seljih, zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških 
postopkov ter širjenja požara med posameznimi poselitve-
nimi območji.

(3) Pri načrtovanju in graditvi novih naselij se morajo 
zaradi zmanjšanja požarnega tveganja upoštevati vplivi ob-
stoječih in novih industrijskih objektov.

23. člen
(graditev objektov)

(1) Pri graditvi objektov morajo biti izpolnjene zahteve 
za varnost pred požarom, določene s predpisi o graditvi 
objektov.

(2) Naprave, napeljave, postroji, izdelki, elementi ter 
sklopi konstrukcij objektov morajo biti zgrajeni oziroma izde-
lani tako in iz takih materialov, da je zagotovljena požarna 
varnost v skladu s predpisi iz prejšnjega odstavka.

(3) Ob rekonstrukciji in vzdrževanju objektov se požar-
na varnost objektov ne sme zmanjšati.

(4) Poti, namenjene intervencijskim vozilom, morajo biti 
označene skladno s predpisi.

24. člen
(ravnanje s požarno nevarnimi snovmi)

Pri ravnanju s požarno nevarnimi snovmi, pri požarno 
nevarnih delih in opravilih ter pri požarno nevarnih napravah, 
se morajo upoštevati ukrepi varstva pred požarom za:

1. zmanjšanje možnosti nastanka požara;
2. zagotovitev učinkovitega in varnega reševanje ljudi, 

živali in premoženja ob požaru;
3. zmanjšanje škode ob požaru.

25. člen
(promet)

(1) Pri prevozu ljudi in živali ter transportu blaga v ce-
stnem, železniškem, cevnem, ladijskem in letalskem prome-
tu se morajo upoštevati ukrepi varstva pred požarom.

(2) Prometna in transportna sredstva morajo biti izde-
lana tako, da je zagotovljena varnost ljudi, živali in blaga ob 
nastanku požara ter vzdrževana v skladu s predpisi tako, 
da med uporabo ne predstavljajo nevarnosti za nastanek 
požara.

(3) Pri prevozu požarno nevarnih snovi se morajo upo-
števati tudi zahteve iz prejšnjega člena.

26. člen
(naravno okolje)

(1) Pri načrtovanju in izvajanju opravil v naravnem 
okolju se morajo upoštevati ukrepi varstva pred požarom, s 
katerimi se zmanjšuje možnost za nastanek požara, zlasti pri 
uporabi odprtega ognja in drugih požarno nevarnih opravilih 
v naravnem okolju.

(2) Pri izvajanju ukrepov za preprečevanje nastanka 
požara v naravnem okolju morajo sodelovati lastniki in upo-
rabniki nepremičnin na ogroženih območjih. Pri načrtovanju, 
organizaciji in izvajanju ukrepov varstva pred požarom za 
preprečitev nastanka požara v naravnem okolju morajo so-
delovati z lastniki, zakupniki in drugimi uporabniki zemljišč 
ter z Zavodom za gozdove Slovenije tudi organizacije, ki 
gospodarijo s cestno, železniško, elektroenergetsko in drugo 
infrastrukturo v naravnem okolju.

27. člen
(normativna ureditev)

Ukrepe varstva pred požarom iz 22., 23., 24., 25. in 
26. člena tega zakona in način njihovega izvajanja predpi-
šejo pristojni ministri v soglasju z ministrom.
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28. člen
(merila za načrtovanje)

(1) Pri načrtovanju ukrepov varstva pred požarom je 
treba upoštevati:

1. vrsto in namembnost posega, objekta, naprave ali 
sredstva;

2. požarno tveganje in ogroženost;
3. požarno varnost, predpisano s tem zakonom in dru-

gimi predpisi.
(2) Požarno tveganje in ogroženost iz prejšnjega od-

stavka zajemata tiste dejavnike, ki vplivajo na verjetnost 
nastanka in razširitve požara ter ogroženosti življenja in 
zdravja ljudi, živali ter premoženja.

(3) Iz projektne, tehnične in druge dokumentacije mora 
biti razvidno, kateri predpisi, standardi in ukrepi varstva pred 
požarom so bili upoštevani.

(4) Minister določi metodologijo in kriterije za ugotavlja-
nje požarnega tveganja, požarne varnosti in ogroženosti.

29. člen
(črtan)

30. člen
(študija požarne varnosti)

(1) Za zagotovitev požarne varnosti objektov v skladu 
s predpisi o graditvi objektov se za določene vrste objektov 
izdela študija požarne varnosti, ki vsebuje preventivne in 
aktivne ukrepe varstva pred požarom, ki jih mora projektant 
upoštevati pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja.

(2) Študijo požarne varnosti lahko izdelajo v skladu s 
predpisi le fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo predpisane 
pogoje.

(3) Minister predpiše vsebino študije požarne varnosti 
in v soglasju z ministrom, pristojnim za graditev objektov, 
vrste objektov, za katere je izdelava študije požarne varnosti 
obvezna.

V. POŽARNO ZAVAROVANJE

31. člen
(požarno zavarovanje)

(1) Požarno zavarovanje, ki ga izvajajo zavarovalnice, 
je sestavni del varstva pred požarom.

(2) Zavarovalnice v pogojih požarnega zavarovanja 
določijo najmanj enako požarno varnost, kot jo določa ta 
zakon in na njegovi podlagi izdani predpisi.

(3) Povzročitelj požarnega tveganja se mora v skladu 
z zakonom zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo 
lahko povzroči nesreča tretjim osebam, lokalni skupnosti 
ali državi.

VI. INFORMACIJSKI SISTEM VARSTVA PRED POŽAROM

32. člen
(namen in nosilec)

(1) Ministrstvo vzpostavi informacijski sistem, ki vsebu-
je evidence in podatke o:

1. požarih in nastali škodi;
2. eksplozijah in nastali škodi;
3. gasilskih intervencijah;
4. organizacijah in delavcih, ki se ukvarjajo z varstvom 

pred požarom;
5. opremi, napravah in drugih sredstvih za požarno 

zaščito;

6. fizičnih in pravnih osebah, ki so v skladu s tem 
zakonom pooblaščene za opravljanje nalog varstva pred 
požarom;

7. fizičnih in pravnih osebah, ki imajo vgrajene sisteme 
aktivne požarne zaščite;

8. o preizkusih znanja in strokovnih izpitih iz varstva 
pred požarom.

(2) Državni organi, pravne osebe, samostojni podjetniki 
posamezniki oziroma posamezniki, ki samostojno opravljajo 
dejavnost, morajo voditi evidenco s podatki o:

1. požarih in eksplozijah pri njih ter o nastali škodi;
2. usposobljenosti pri njih zaposlenih delavcev za var-

stvo pred požarom;
3. opremi, napravah in drugih sredstvih za varstvo pred 

požarom, s katerimi razpolagajo oziroma so v objektih ali 
prostorih, ki jih uporabljajo.

(3) Državni organi, organi lokalnih skupnosti, pravne ose-
be in samostojni podjetniki posamezniki so dolžni ministrstvu 
poročati o dogodkih, povezanih s požari in eksplozijami.

(4) Minister predpiše vsebino in način zbiranja, obdela-
ve ter izmenjave podatkov iz tega člena.

33. člen
(zbirke podatkov)

(1) V zbirkah podatkov iz 4., 6. in 8. točke prvega od-
stavka ter 2. točke drugega odstavka prejšnjega člena se 
zbirajo in obdelujejo naslednji osebni podatki:

– osebno ime;
– datum in kraj rojstva;
– stalno in začasno prebivališče;
– izobrazba;
– zaposlitev;
– vrsta, način in periodičnost usposabljanja za varstvo 

pred požarom;
– vrsta in datum opravljanja strokovnega izpita.
(2) V zbirki podatkov iz 7. točke prvega odstavka prej-

šnjega člena se za namene iz četrtega odstavka tega člena 
o fizičnih in pravnih osebah zbirajo naslednji podatki:

– osebno ime oziroma firma;
– vrsta vgrajenega sistema;
– pregled in potrdilo o brezhibnem delovanju.
(3) Osebni podatki, določeni v tem členu, se pridobivajo 

neposredno od posameznikov, o katerih se vodijo evidence, 
ali pa se pridobijo iz že obstoječih zbirk podatkov ter se 
hranijo, uporabljajo in obdelujejo le toliko časa, kot je to 
potrebno za dosego namena, za katerega so bili zbrani. Po 
uresničitvi namena, uporabe ali obdelave se podatki arhivira-
jo v skladu s predpisi, ki urejajo arhivska gradiva in arhive.

(4) Osebne podatke, določene v tem členu, smejo upo-
rabljati in obdelovati:

– državni organi, organi lokalnih skupnosti, pravne ose-
be, samostojni podjetniki posamezniki ter osebe, poobla-
ščene za varstvo pred požarom, za izvajanje preventivnih in 
drugih ukrepov varstva pred požarom;

– državni organi in organi lokalnih skupnosti za izvaja-
nje nalog na področju varstva pred požarom ter drugih nalog 
na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, za 
katere so pristojni in kadar je tako določeno z zakonom;

– inšpektorji za varstvo pred naravnimi in drugimi ne-
srečami za opravljanje nalog, določenih s tem zakonom, za-
konom, ki ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
ter zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor.

34. člen
(požarna statistika)

Ministrstvo predlaga statistična raziskovanja za potrebe 
varstva pred požarom, ki se v skladu s tem zakonom izvajajo 
v okviru nacionalnega programa statističnih raziskovanj.
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VII. UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM

1.	Splošni ukrepi varstva pred požarom

35. člen
(požarni red, načrt in pripravljenost sredstev)

(1) Lastniki ali uporabniki stanovanjskih objektov, razen 
eno in dvostanovanjskih stavb, ter lastniki ali uporabniki po-
slovnih in industrijskih objektov morajo določiti požarni red, 
ki vsebuje:

1. organizacijo varstva pred požarom;
2. ukrepe varstva pred požarom, ki jih zahtevajo delovne 

in bivalne razmere, kot so prepoved kajenja, uporabe odprte-
ga ognja ali orodja, ki se iskri, tam kjer je to prepovedano, od-
stranjevanje vseh gorljivih snovi, ki niso potrebne za nemoten 
potek dela, iz požarno ogroženih prostorov in druge ukrepe 
ter način in kontrolo izvajanja teh ukrepov;

3. navodila za ravnanje v primeru požara;
4. način usposabljanja.
(2) Za objekte, v katerih je več lastnikov ali uporabnikov, 

lahko lastniki in uporabniki izdelajo skupni požarni red. La-
stniki in uporabniki, ki uporabljajo isti objekt, morajo uskladiti 
načrte evakuacije tudi, če ne izdelajo skupnega požarnega 
reda.

(3) V poslovnih, stanovanjskih in industrijskih objektih 
mora biti del požarnega reda iz 1., 2. in 3. točke prvega od-
stavka tega člena izobešen na vidnem mestu.

(4) V objektih iz prejšnjega odstavka morajo biti za pri-
mer požara pripravljeni oprema, naprave in druga sredstva 
za varstvo pred požarom, ki jih je treba vzdrževati v skladu 
s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalca. Evakuacijske 
poti in prehodi, dostopi, dovozi ter delovne površine za in-
tervencijska vozila morajo biti proste in prehodne. Dostop 
do opreme, naprav in sredstev za varstvo pred požarom 
mora biti prost.

(5) Za požarno bolj ogrožene objekte in za objekte, v 
katerih se zbira več ljudi, je treba izdelati tudi požarne načrte 
in načrte evakuacije ob požaru. Lastnik ali uporabnik takega 
objekta mora en izvod požarnega načrta izročiti gasilski eno-
ti, ki opravlja javno gasilsko službo na območju, kjer je tak 
objekt. Gasilska enota požarni načrt lahko uporablja izključno 
za opravljanje operativnih gasilskih nalog.

(6) Minister določi objekte iz prvega in prejšnjega od-
stavka, vsebino in pogoje za izdelavo požarnega reda, po-
žarnega načrta in načrta evakuacije, merila za izbiro in 
namestitev gasilnih aparatov ter drugo obvezno opremo, ki jo 
morajo imeti objekti iz tretjega, četrtega in petega odstavka 
tega člena.

(7) Lastniki ali uporabniki objektov iz petega odstavka 
tega člena morajo najmanj enkrat letno izvesti praktično uspo-
sabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta ob požaru.

(8) Za izvajanje splošnih ukrepov varstva pred požarom, 
določenih za poslovne, industrijske in druge delovne prostore, 
je odgovoren delodajalec, če ni lastnik objektov ali prostorov, 
ki jih uporablja.

36. člen
(odgovorna oseba)

(1) Lastnik ali uporabnik stanovanjskih, poslovnih in in-
dustrijskih objektov je odgovoren za varstvo pred požarom.

(2) Lastnik ali uporabnik lahko pooblasti ustrezno uspo-
sobljeno fizično ali pravno osebo, ki mu je odgovorna za izva-
janje ukrepov varstva pred požarom. Kot odgovorno osebo se 
lahko pooblasti tudi fizična oseba, ki ni zaposlena pri lastniku 
ali uporabniku. V večstanovanjskih hišah se lahko za izvajanje 
ukrepov varstva pred požarom pooblasti tudi upravitelja, če je 
ustrezno usposobljen.

(3) Minister predpiše strokovno usposobljenost fizične 
in pravne osebe, ki se jo lahko pooblasti za izvajanje ukrepov 
varstva pred požarom.

37. člen
(požarna straža)

(1) Požarno stražo mora organizirati:
1. kdor pretaka količine nad 5 m3 lahko vnetljivih snovi 

in gorljivih plinov;
2. kdor vari, uporablja odprt plamen ali orodje, ki pri 

uporabi proizvaja iskre, v prostoru, ki je nevaren za požar in 
ni posebej prilagojen za ta opravila;

3. prireditelj javnega shoda ali prireditve, na kateri je 
nevarnost, da izbruhne požar ali pride do eksplozije;

4. lokalna skupnost, lastnik oziroma upravljalec gozda 
ali drugega zemljišča, ko je razglašena povečana nevarnost 
požarov v naravnem okolju.

(2) Požarno stražo lahko opravljajo le gasilci v skladu 
z zakonom, ki ureja gasilstvo, v primeru iz 1. in 2. točke iz 
prejšnjega odstavka pa tudi za gašenje usposobljene osebe, 
če ne gre za opravljanje del v požarno bolj ogroženih objektih 
in objektih, v katerih se zbira več ljudi, določenih v skladu s 
tem zakonom.

(3) Požarna straža se mora izvajati, dokler traja poveča-
na požarna nevarnost.

(4) Minister predpiše pogoje in način izvajanja usposa-
bljanja ter preizkusa usposobljenosti oseb iz drugega odstav-
ka tega člena.

2. Oprema, naprave in druga sredstva za varstvo pred 
požarom

38. člen
(oprema, naprave in druga sredstva za varstvo 	

pred požarom)
Oprema, naprave in druga sredstva za varstvo pred 

požarom se lahko uporabljajo samo, če so izdelana v skladu 
s predpisi, ki urejajo tehnične zahteve za proizvode in ugota-
vljanje skladnosti.

39. člen
(črtan)

40. člen
(vzdrževanje gasilnih aparatov)

(1) Ročne in prevozne gasilne aparate vzdržujejo fizične 
in pravne osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. Fizične 
in pravne osebe morajo ročne in prevozne gasilne aparate 
vzdrževati v skladu s predpisi.

(2) Minister predpiše minimalne tehnične in druge pogoje 
za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov ter pogo-
je za pridobitev in odvzem pooblastila za servisiranje.

41. člen
(nadzor vgrajenih sistemov)

(1) Lastnik ali uporabnik stanovanjskih, poslovnih ter 
industrijskih objektov si mora pred pričetkom uporabe vgra-
jenega sistema aktivne požarne zaščite pridobiti potrdilo o 
brezhibnem delovanju sistema ter skrbeti za stalni tehnični 
nadzor vgrajenega sistema v skladu s tehničnimi predpisi in 
navodili proizvajalca.

(2) Potrdilo o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema 
aktivne požarne zaščite in o opravljenem tehničnem nadzoru 
se izda, ko so bile odpravljene vse pomanjkljivosti sistema. 
Kopijo potrdila pošlje fizična ali pravna oseba, ki preizkuša 
vgrajene sisteme požarne zaščite, Upravi Republike Slovenije 
za zaščito in reševanje, ki o tem vodi evidenco.
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(3) Potrdilo iz prejšnjega odstavka izda fizična ali pravna 
oseba, ki izpolnjuje pogoje za preizkušanje vgrajenih sistemov 
aktivne požarne zaščite. Fizična in pravna oseba morata vgra-
jene sisteme aktivne požarne zaščite preizkušati in nadzirati v 
skladu s predpisi.

(4) Minister predpiše obseg preizkusa, način izdaje potrdi-
la o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne 
zaščite, postopek tehničnega nadzora in izdaje potrdil ter pogo-
je za fizične in pravne osebe, ki preizkušajo vgrajene sisteme 
aktivne požarne zaščite.

42. člen
(požarno varovanje premoženja)

(1) Pravne osebe, ki so registrirane za varovanje premo-
ženja, lahko opravljajo tudi požarno varovanje, če izpolnjujejo 
pogoje, ki jih predpiše minister.

(2) Požarno varovanje industrijskih in drugih poslovnih 
objektov, ki so požarno bolj ogroženi, opravljajo tudi gasilske 
enote v skladu z zakonom, ki ureja gasilstvo in na podlagi 
ustreznih pogodb.

42.a člen
(tuje pravne in fizične osebe ter izvajanje nalog 	

požarnega varstva)
(1) Tuja pravna ali fizična oseba iz države članice Evrop-

ske unije ali iz Evropskega gospodarskega prostora lahko 
opravlja preglede, preizkuse, vzdrževanje sistemov in naprav 
za varstvo pred požarom ter druge naloge, določene s tem 
zakonom, če izkaže, da v državi, v kateri ima svoj sedež, iz-
polnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki jih želi opravljati v 
Republiki Sloveniji in dejavnost dejansko opravlja v državi, kjer 
ima svoj sedež.

(2) Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka ugotavlja 
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

3.	Posebni ukrepi varstva pred požarom

43. člen
(posebni ukrepi)

(1) Vlada ali minister lahko predpiše ali razglasi posebne 
ukrepe varstva pred požarom v naseljih ali naravnem okolju.

(2) Lokalna skupnost lahko glede na geografske, vremen-
ske, urbanistične ali druge razmere predpiše posebne ukrepe 
varstva pred požarom za naselje ali naravno okolje ter razglasi 
povečano požarno ogroženost na svojem območju.

(3) Predpisani posebni ukrepi lokalne skupnosti ne smejo 
biti v nasprotju z ukrepi, ki jih prepiše ali razglasi Vlada ali 
minister.

44. člen
(opozorila prebivalstvu)

Ministrstvo, organi lokalnih skupnosti, drugi pristojni or-
gani ter gasilske organizacije dajejo v času povečane požarne 
ogroženosti in ob velikih požarih v naselju oziroma v naravnem 
okolju opozorila, napotila ali prepovedi prebivalstvu.

45. člen
(obveznost prijave)

(1) Kdor opazi, da grozi neposredna nevarnost požara ali 
eksplozije oziroma kdor opazi požar, mora nevarnost odstraniti 
oziroma požar pogasiti, če to lahko stori brez nevarnosti zase 
in za druge.

(2) Če sam tega ne more storiti, mora takoj obvestiti naj-
bližjo gasilsko enoto, center za obveščanje ali policijsko posta-
jo. Pri tem mu mora pomagati vsak, ki razpolaga s sredstvom 
za zveze ali prevoznim sredstvom.

VIII. SVET ZA VARSTVO PRED POŽAROM

46. člen
(vloga in položaj sveta)

(1) Pri Vladi se kot strokovno posvetovalno telo ustanovi 
Svet za varstvo pred požarom (v nadaljnjem besedilu: svet), ki 
ima devet članov.

(2) Člane sveta na predlog ministra imenuje Vlada.
(3) Svet obravnava, sprejema stališča, daje mnenja in 

pobude, zlasti:
1. stanju varstva pred požarom;
2. strategiji nacionalne politike varstva pred požarom.

IX. STROKOVNO ZDRUŽENJE

47. člen
(strokovno združenje)

Fizične in pravne osebe, ki opravljajo dejavnosti varstva 
pred požarom, se lahko v skladu z zakonom združujejo v stro-
kovno združenje.

48. člen
(črtan)

X. UPRAVNA ORGANIZIRANOST VARSTVA PRED 
POŽAROM

1.	Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

49. člen
(splošne naloge varstva pred požarom)

Splošne upravne, strokovne, razvojne in tehnične naloge 
na področju varstva pred požarom opravlja Uprava Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje in pri tem zlasti:

1. sodeluje pri usmerjanju in usklajevanju razvojnih in 
strokovno tehničnih nalog na področju varstva pred požarom;

2. opravlja naloge, povezane z organizacijo, načrtova-
njem, delovanjem in razvojem dejavnosti varstva pred poža-
rom;

3. opravlja naloge in koordinira delo pri programiranju in 
načrtovanju varstva pred požarom;

4. opravlja določene naloge v zvezi s financiranjem dejav-
nosti in zadev varstva pred požarom;

5. izvaja posebne ukrepe, ko je razglašena povečana 
požarna ogroženost;

6. organizira in skrbi za izobraževanje in usposabljanje za 
varstvo pred požarom;

7. sodeluje pri pripravi standardov za varstvo pred po-
žarom;

8. daje smernice in mnenja k državnim, regionalnim in 
lokalnim prostorskim aktom ter projektne pogoje in soglas-
ja k projektnim rešitvam v projektih za pridobitev gradbenih 
dovoljenj za objekte, za katere je predpisana izdelava študije 
požarne varnosti;

9. opravlja določene naloge v zvezi s požarnim preisko-
vanjem v sodelovanju z inšpektorji in policijo;

10. opravlja naloge v zvezi z izgradnjo in gospodarjenjem 
z objekti ali napravami, potrebnimi za opravljanje dejavnosti in 
zadev varstva pred požarom državnega pomena.

(2) Minister lahko v soglasju z ministrom, pristojnim za 
graditev objektov, predpiše tudi druge objekte, h katerim daje 
soglasje Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v 
skladu z 8. točko prejšnjega odstavka.
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2. Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo  
pred naravnimi in drugimi nesrečami

50. člen
(požarna inšpekcija)

(1) Nadzor nad izvajanjem tega zakona in drugih predpisov, 
ki urejajo varstvo pred požarom, opravlja Inšpektorat Republike 
Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(2) Inšpektorji za varstvo pred naravnimi in drugimi ne-
srečami (v nadaljnjem besedilu: inšpektor) sodelujejo z drugimi 
inšpekcijami pri nadzoru nad izvajanjem predpisov, izdanih 
v skladu z določbami tega zakona, ki urejajo načrtovanje in 
izvajanje ukrepov za varstvo pred požarom po posameznih 
področjih oziroma dejavnostih.

51. člen
(črtan)

52. člen
(črtan)

53. člen
(strokovna dela inšpekcijskega nadzora)

(1) Glavni inšpektor lahko za posamezna strokovna in-
špekcijska opravila pooblasti osebo, ki ima najmanj strokovno 
izobrazbo VI. stopnje tehnične smeri.

(2) Pri opravljanju posameznih strokovnih inšpekcijskih 
opravil se pooblaščene osebe izkazujejo s pisnim pooblastilom 
glavnega inšpektorja.

(3) Pooblaščena oseba mora inšpekciji poročati o opra-
vljenih inšpekcijskih opravilih.

54. člen
(pravice in dolžnosti)

(1) Inšpektorji in pooblaščene osebe iz prejšnjega čle-
na imajo pri opravljanju inšpekcijskih opravil, poleg pravic in 
dolžnosti, ki jih imajo po splošnih predpisih, v skladu s tem 
zakonom še naslednje pravice in dolžnosti:

1. vstopiti v objekte, kjer se opravlja proizvodnja ali de-
javnost s požarno nevarnimi snovmi, požarno nevarna dela 
in opravila, ter v poslovne in obratovalne prostore oziroma v 
druge prostore, v katerih je kurilna naprava, skladišče goriva, 
dimni vod ali prezračevalna naprava;

2. pregledati objekte, naprave in materiale ter tehnično 
ali drugo dokumentacijo, ki se nanaša na varnost objekta in 
njegovih naprav pred požarom ali na dolžnost zaposlenih pri 
izvrševanju predpisov o varstvu pred požarom;

3. zbirati obvestila, po potrebi pa tudi izjave delavcev, ki 
so odgovorni za izvajanje ukrepov varstva pred požarom;

4. sodelovati s policijo in kriminalistično službo pri ugota-
vljanju vzrokov večjih požarov;

5. določiti rok za odpravo pomanjkljivosti oziroma nepra-
vilnosti pri izvajanju predpisov o varstvu pred požarom;

6. odrediti potrebne ukrepe varstva pred požarom, če z 
gradbenimi, tehnološkimi in organizacijskimi ukrepi ni zagoto-
vljena zadostna varnost pred požarom;

7. odrediti druge ukrepe, da se ukrene vse potrebno za 
zavarovanje ljudi, živali in premoženja pred požarom.

(2) Pravice in dolžnosti iz 3., 4., 6. in 7. točke prejšnjega 
odstavka imajo samo inšpektorji.

(3) Če fizična ali pravna oseba inšpektorju ali pooblaščeni 
osebi ne dopusti vstopa v stanovanje ali v druge prostore, na 
zahtevo inšpektorja o tem odloči sodišče.

55. člen
(prepovedi)

(1) Če obstaja nevarnost nastanka požara ali eksplozije 
in je ogroženo življenje in zdravje ljudi ter njihovo premoženje, 
in če z drugimi ukrepi ni mogoče odpraviti nevarnosti, lahko 
inšpektor z odločbo začasno omeji ali prepove:

1. obratovanje objekta ali naprave;
2. uporabo nevarne snovi, tehnološkega postopka ali iz-

delka;
3. opravljanje posamezne dejavnosti in opravil.
(2) Inšpektor nadzoruje tudi izpolnjevanje zahtev za var-

nost pred požarom med gradnjo objekta in v skladu s prejšnjim 
odstavkom lahko gradnjo začasno ustavi, dokler investitor ne 
zagotovi izpolnjevanje zahtev varnosti pred požarom in odpravi 
ugotovljene nepravilnosti.

(3) Inšpektor, ki ugotovi, da je zaradi kršitve ali opustitve 
predpisanih ukrepov varstva pred požarom prišlo do požara z 
veliko materialno škodo, o tem obvesti lokalno skupnost, na ob-
močju katere je prišlo do požara, zaradi uveljavljanja povračila 
stroškov intervencije ob požaru v skladu z zakonom.

56. člen
(črtan)

XI. FINANCIRANJE VARSTVA PRED POŽAROM

57. člen
(viri financiranja)

(1) Varstvo pred požarom se financira iz:
1. proračuna Republike Slovenije;
2. proračunov lokalnih skupnosti;
3. prostovoljnih prispevkov pravnih in fizičnih oseb;
4. drugih virov.

58. člen
(proračunska sredstva)

(1) Iz proračuna Republike Slovenije se zagotavljajo sred-
stva za:

1. upravne, strokovne, nadzorne in informacijske naloge 
na področju varstva pred požarom;

2. posebne oblike izobraževanja za varstvo pred požarom 
in gasilstvo;

3. znanstveno-raziskovalno delo na področju varstva pred 
požarom;

4. dejavnosti varstva pred požarom, kadar jih v javnem 
interesu zagotavlja država;

5. sofinanciranje opreme, usposabljanja in delovanja ope-
rativnih gasilskih enot širšega pomena;

6. sofinanciranje delovanja in opremljanja drugih gasilskih 
enot;

7. sofinanciranje raziskav na področju varstva pred po-
žarom;

8. izobraževanje in usposabljanje za varstvo pred poža-
rom.

(2) Sredstva za namene iz 5., 6., 7. in 8. točke prejšnjega 
odstavka se zagotavljajo tudi iz sredstev požarne takse in se 
vodijo na posebni proračunski postavki kot namenski prihodki 
in odhodki proračuna.

(3) Del sredstev iz prejšnjega odstavka, ki ne more biti 
manjši od 70% ocenjenih letnih prihodkov požarne takse in ki 
ga določi Vlada, se nameni izključno za sofinanciranje nakupa 
gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v 
gasilskih enotah. Vlada določi merila za delitev sredstev po 
lokalnih skupnostih, pri čemer upošteva število prebivalcev, 
velikost lokalne skupnosti, ogroženost zaradi naravnih in drugih 
nesreč, število požarnih in drugih intervencij v zadnjih dveh letih 
in število operativnih gasilcev.

(4) Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske za-
ščitne in reševalne opreme iz prejšnjega odstavka se izvaja na 
podlagi srednjeročnih programov in letnih načrtov varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami lokalnih skupnosti.

(5) Uporabo sredstev požarne takse za sofinanciranje nalog 
varstva pred požarom iz požarne takse na ravni države po tem 
členu načrtuje odbor, ki ga imenuje Vlada. Odbor sestavljajo po 
dva člana izmed predstavnikov prostovoljnih gasilcev, po dva 
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člana izmed predstavnikov poklicnih gasilcev ter po en član s 
področja zavarovalniške, raziskovalne, šolske in gospodarske 
dejavnosti ter Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. 
Uporabo sredstev požarne takse odbor načrtuje v skladu z nacio-
nalnim programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in 
letnim načrtom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(6) Uporabo sredstev požarne takse za sofinanciranje 
nalog varstva pred požarom v lokalni skupnosti načrtuje odbor, 
ki ga imenuje župan. Odbor sestavljajo predstavniki gasilcev, 
zavarovalništva in pristojnih organov lokalne skupnosti.

59. člen
(požarna taksa)

Zavarovalnice vplačujejo požarno takso v višini do 20% 
od vsote požarnih premij. Višino požarne takse, roke in način 
plačevanja določi Vlada.

60. člen
(požarni davek)

(1) Lokalna skupnost pridobiva del požarne takse in druge 
dohodke ter uvede požarni davek v skladu z zakonom.

(2) Sredstva požarnega davka se uporabljajo za financi-
ranje gasilske zaščitne in reševalne opreme, ki jo potrebujejo 
operativne gasilske enote, ter za izobraževanje in usposablja-
nje gasilcev.

XII. KAZENSKE DOLOČBE

61. člen
(1) Z globo od 300.000 do 3.000.000 tolarjev se kaznuje 

pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posame-
znik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek, če:

1. o varstvu pred požarom ne usposobi vsakega, ki je 
redno ali začasno oziroma občasno zaposlen pri njem, ob 
nastopu dela ali premestitvi na drugo delovno mesto ali ob za-
četku opravljanja drugega dela ali spremembi ali uvajanju nove 
delovne operacije ali spremembi in uvajanju nove tehnologije 
(prvi odstavek 20. člena);

2. najame za usposabljanje za varstvo pred požarom fizič-
no ali pravno osebo, ki ne izpolnjuje predpisanih pogojev (tretji 
odstavek 20. člena v zvezi s četrtim odstavkom istega člena);

3. izvaja usposabljanje za varstvo pred požarom v na-
sprotju s predpisom, ki ureja vrsto, način in periodičnost uspo-
sabljanja (tretji odstavek 20. člena v zvezi s četrtim odstavkom 
istega člena);

4. usposablja za varstvo pred požarom in ne izpolnjuje 
predpisanih pogojev (tretji odstavek 20. člena v zvezi s četrtim 
odstavkom istega člena);

5. nima študije požarne varnosti za graditev, rekonstrukci-
jo ali nadomestno gradnjo objekta pri katerem je obvezna (prvi 
odstavek 30. člena v zvezi s tretjim odstavkom istega člena);

6. izdeluje študije požarne varnosti in ne izpolnjuje pred-
pisanih pogojev (drugi odstavek 30. člena v zvezi s tretjim 
odstavkom istega člena);

7. izdeluje študije požarne varnosti v nasprotju s predpisi 
(drugi odstavek 30. člena v zvezi s tretjim odstavkom istega 
člena);

8. ne vodi evidence s podatki o požarih ali eksplozijah pri 
njih ter o nastali škodi, o usposobljenosti zaposlenih delavcev 
za varstvo pred požarom, o opremi, napravah in drugih sred-
stvih za varstvo pred požarom (drugi odstavek 32. člena);

9. ministrstvu ne poroča o dogodkih, povezanih s požari 
ali eksplozijami (tretji odstavek 32. člena);

10. v nasprotju z zakonom uporablja ali obdeluje osebne 
podatke iz 32. in 33. člena tega zakona (tretji in četrti odstavek 
33. člena);

11. pretaka količine nad 5 m3 lahko vnetljivih snovi ali 
gorljivih plinov ali vari, uporablja odprt plamen ali orodje, ki 
pri uporabi proizvaja iskre, v prostoru, ki je nevaren za požar 
ali ni posebej prilagojen za ta opravila ali prireja javni shod ali 

prireditev, na kateri je nevarnost, da izbruhne požar ali pride do 
eksplozije, in ne organizira požarne straže ali je ne izvaja ves 
čas povečane požarne nevarnosti (prvi odstavek 37. člena v 
zvezi s tretjim odstavkom istega člena);

12. ne organizira požarne straže, ko je razglašena pove-
čana nevarnost požarov v naravnem okolju ali če je ne izvaja 
ves čas povečane požarne nevarnosti (4. točka prvega odstav-
ka 37. člena v zvezi z tretjim odstavkom istega člena);

13. organizira požarno stražo tako, da jo opravljajo osebe, 
ki niso gasilci, oziroma v primeru iz 1. in 2. točke prvega odstav-
ka 37. člena tega zakona za gašenje usposobljene osebe, pa 
ne gre za opravljanje del v požarno bolj ogroženih objektih in 
objektih v katerih se zbira več ljudi, določenih s tem zakonom 
(drugi odstavek 37. člena);

14. uporablja opremo, naprave ali druga sredstva za var-
stvo pred požarom, ki niso skladna s predpisi, ki urejajo tehnič-
ne zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti (38. člen);

15. preizkuša opremo, naprave ali druga sredstva za var-
stvo pred požarom in o tem izdaja potrdila v skladu s predpisi 
o standardizaciji, pa za to nima pooblastila ministra (četrti 
odstavek 38. člena);

16. vzdržuje ročne in prevozne gasilne aparate in za to 
ni pooblaščen ali če opravlja njihovo vzdrževanje v nasprotju s 
predpisi (prvi odstavek 40. člena v zvezi z drugim odstavkom 
istega člena);

17. izdaja potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega 
sistema aktivne požarne zaščite in o opravljenem tehničnem 
nadzoru in ne izpolnjuje predpisanih pogojev za preizkušanje 
ali če ne pošlje kopije potrdila Upravi Republike Slovenije 
za zaščito in reševanje ali če opravlja preizkuse v nasprotju 
s predpisi (drugi in tretji odstavek 41. člena v zvezi s četrtim 
odstavkom istega člena);

18. opravlja požarno varovanje in ne izpolnjuje predpisa-
nih pogojev (prvi odstavek 42. člena).

(2) Z globo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje tudi od-
govorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega 
podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka.

62. člen
(1) Z globo 300.000 do 1.000.000 tolarjev se kaznuje za 

prekršek lastnik ali uporabnik, ki je pravna oseba, samostojni 
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost, če:

1. nima požarnega reda ali skupnega požarnega reda ali 
če del požarnega reda ni izobešen na vidnem mestu ali če nima 
izdelanega požarnega reda v skladu s predpisano vsebino in 
pogoji (prvi, drugi in tretji odstavek 35. člena v zvezi s šestim 
odstavkom istega člena);

2. če kot lastnik ali uporabnik, ki uporablja isti objekt z dru-
gimi lastniki ali uporabniki, ni uskladil načrta evakuacije (drugi 
odstavek 35. člena v zvezi s šestim odstavkom istega člena);

3. v poslovnih, stanovanjskih ali industrijskih objektih ne 
izbere in namesti gasilnih aparatov v skladu s predpisanimi 
merili za izbiro in namestitev gasilnih aparatov (četrti odstavek 
35. člena v zvezi s šestim odstavkom istega člena);

4. v poslovnih, stanovanjskih ali industrijskih objektih nima 
pripravljene opreme, naprav ali drugih sredstev za varstvo pred 
požarom ali če jih ne vzdržuje v skladu s tehničnimi predpisi in 
navodili proizvajalca ali če dostop do opreme, naprav in sred-
stev za varstvo pred požarom ni prost (četrti odstavek 35. člena 
v zvezi s šestim odstavkom istega člena);

5. v poslovnih, stanovanjskih ali industrijskih objektih eva-
kuacijske poti in prehodi, dostopi, dovozi ter delovne površine 
za intervencijska vozila niso proste in prehodne (četrti odstavek 
35. člena v zvezi s šestim odstavkom istega člena);

6. nima v požarno bolj ogroženemu objektu ali v objektu, 
v katerem se zbira več ljudi, izdelanega požarnega načrta in 
načrta evakuacije ob požaru (peti odstavek 35. člena v zvezi s 
šestim odstavkom istega člena);
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7. kot lastnik ali uporabnik poslovnih, stanovanjskih ali 
industrijskih objektov ne izvede najmanj enkrat letno prak-
tičnega usposabljanja za izvajanje evakuacije iz objekta ob 
požaru (sedmi odstavek 35. člena);

8. za izvajanje ukrepov varstva pred požarom pooblasti 
fizično ali pravno osebo oziroma upravitelja, ki ni ustrezno 
usposobljen (drugi odstavek 36. člena v zvezi s tretjim od-
stavkom istega člena);

9. si pred pričetkom uporabe vgrajenega sistema aktivne 
požarne zaščite ne pridobi potrdila o brezhibnem delovanju 
sistema ali ne skrbi za stalni tehnični nadzor vgrajenega sis-
tema v skladu s tehničnimi predpisi ali navodili proizvajalca 
(prvi odstavek 41. člena v zvezi s četrtim odstavkom istega 
člena).

(2) Z globo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostoj-
nega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posame-
znika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka.

(3) Z globo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek tudi lastnik ali uporabnik, ki je fizična oseba in stori 
prekršek iz prvega odstavka tega člena.

63. člen
Z globo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 

fizična oseba, ki:
1. opazi, da grozi neposredna nevarnost požara ali ek-

splozije ali opazi požar in ne odstrani nevarnosti ali ne pogasi 
požara, če to lahko stori brez nevarnosti zase ali za drugega 
(prvi odstavek 45. člena);

2. o nevarnosti požara ali o požaru takoj ne obvesti 
najbližje gasilske enote ali centra za obveščanje ali policijske 
postaje (drugi odstavek 45. člena);

3. ne da na razpolago prevoznega sredstva ali sredstva 
za zveze, da se obvesti o požaru najbližjo gasilsko enoto ali 
center za obveščanje ali policijsko postajo (drugi odstavek 
45. člena);

4. stori dejanje iz 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14., 
15., 16. in 17. točke prvega odstavka 61. člena tega zakona.

64. člen
Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posa-

meznik, ki:
1. kadi, uporablja odprt ogenj ali orodje, ki se iskri, tam 

kjer je to s požarnim redom prepovedano (2. točka prvega 
odstavka 35. člena);

2. ne poskrbi v skladu s požarnim redom za sprotno od-
stranjevanje vseh gorljivih snovi, ki niso potrebne za nemoten 
potek dela, iz požarno ogroženih prostorov (2. točka prvega 
odstavka 35. člena).

65. člen
Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgo-

vorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega 
podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, 
ki samostojno opravlja dejavnost, če:

1. dopusti, da se tam, kjer je to s požarnim redom prepo-
vedano, kadi, uporablja odprt ogenj ali orodje, ki iskri (2. točka 
prvega odstavka 35. člena);

2. ne poskrbi v skladu s požarnim redom, da se redno 
odstranjujejo gorljive snovi, ki niso potrebne za nemoten 
tehnološki proces, iz požarno ogroženih prostorov (2. točka 
prvega odstavka 35. člena);

3. dopusti, da so v nasprotju s požarnim redom založene 
ali ovirane evakuacijske poti, zasilni izhodi in dostopi za gasil-
sko intervencijo (četrti odstavek 35. člena);

4. ne poskrbi, da so oprema, naprave in druga sredstva 
za varstvo pred požarom vzdrževani v skladu s tehničnimi 
predpisi in navodili proizvajalcev (četrti odstavek 35. člena).

Zakon o varstvu pred požarom – ZVPoz (Uradni list 
RS, št. 71/93) vsebuje naslednje prehodne in končne do-
ločbe:

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

66. člen
(izjeme za inšpektorje)

(1) Inšpektorji, ki ne izpolnjujejo pogojev glede strokovne 
izobrazbe, določene s tem zakonom, lahko delo inšpektorja 
opravljajo še največ sedem let po uveljavitvi tega zakona.

(2) Izjemoma lahko delo inšpektorja opravlja tudi delavec 
z višjo strokovno izobrazbo in opravljenim strokovnim izpitom 
za požarnega inšpektorja, če do uveljavitve tega zakona opra-
vlja delo inšpektorja najmanj 10 let.

67. člen
(prevzem občinskih in medobčinskih inšpekcij)

Dosedanje občinske in medobčinske inšpekcije za var-
stvo pred požarom postanejo s 1. 1. 1994 izpostave Inšpekto-
rata Republike Slovenije za varstvo pred požarom. S tem dnem 
prevzame ministrstvo njihove delavce, opremo, dokumentacijo 
in arhive.

68. člen
(prenehanje veljavnosti zakona)

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o 
varstvu pred požarom (Uradni list SRS, št. 2/76 in 15/84), razen 
določb, ki urejajo gasilstvo, in določb, ki urejajo izdajanje sogla-
sij k lokacijskim, gradbenim in uporabnim dovoljenjem.

69. člen
(pričetek veljavnosti zakona)

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

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o var-
stvu pred požarom – ZVPoz-A (Uradni list RS, št. 87/01) 
vsebuje naslednjo končno določbo:

3. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 2002.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o var-
stvu pred požarom – ZVPoz-B (Uradni list RS, št. 105/06) 
vsebuje naslednje prehodne in končno določbo:

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

36. člen
(uskladitev predpisov in priprav)

(1) Izvršilni predpisi morajo biti s tem zakonom usklajeni 
v roku dveh let po njegovi uveljavitvi.

(2) Do uskladitve oziroma izdaje novih izvršilnih predpi-
sov iz prejšnjega odstavka se uporabljajo predpisi, ki so veljali 
na dan uveljavitve tega zakona.

(3) Organizacijske in druge priprave varstva pred poža-
rom je treba uskladiti s tem zakonom v dveh letih po njegovi 
uveljavitvi, razen sprememb glede pristojnosti Inšpektorata 
Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami in Upravo Republike Slovenije za zaščito in reše-
vanje, ki se pričnejo uporabljati 1. januarja 2007.

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

listu Republike Slovenije.
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
103. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva 
Republike Slovenije pri Organizaciji združenih 
narodov v New Yorku

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03 in 69/04) 
in prvega odstavka 17. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni 
list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

U K A Z
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva 
Republike Slovenije pri Organizaciji združenih 

narodov v New Yorku

Odpoklicujem Romana Kirna, izrednega in pooblaščene-
ga veleposlanika – vodjo Stalnega predstavništva Republike 
Slovenije pri Organizaciji združenih narodov v New Yorku.

Št. 001-19-1/07
Ljubljana, dne 8. januarja 2007

dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

104. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene 
veleposlanice – vodje Stalnega predstavništva 
Republike Slovenije pri Organizaciji združenih 
narodov v New Yorku

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03 in 69/04) 
in prvega odstavka 17. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni 
list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

U K A Z
o imenovanju izredne in pooblaščene 

veleposlanice – vodje Stalnega predstavništva 
Republike Slovenije pri Organizaciji združenih 

narodov v New Yorku

Za izredno in pooblaščeno veleposlanico – vodjo Stalnega 
predstavništva Republike Slovenije pri Organizaciji združenih 
narodov v New Yorku imenujem Sanjo Štiglic.

Št. 001-09-1/07
Ljubljana, dne 8. januarja 2007

dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

105. Ukaz o imenovanju izrednega in 
pooblaščenega veleposlanika Republike 
Slovenije v Češki republiki

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03 in 
69/04) in prvega odstavka 17. člena Zakona o zunanjih zade-
vah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo) 
izdajam

U K A Z
o imenovanju izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije  
v Češki republiki

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike 
Slovenije v Češki republiki imenujem mag. Franca Buta.

Št.  001-09-2/07
Ljubljana, dne 8. januarja 2007

dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

106. Ukaz o imenovanju izrednega in 
pooblaščenega veleposlanika Republike 
Slovenije v Federativni republiki Braziliji

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03 in 
69/04) in prvega odstavka 17. člena Zakona o zunanjih zade-
vah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo) 
izdajam

U K A Z
o imenovanju izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije  
v Federativni republiki Braziliji

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike 
Slovenije v Federativni republiki Braziliji s sedežem v Buenos 
Airesu imenujem Avguština Vivoda.

Št. 001-09-3/07
Ljubljana, dne 8. januarja 2007

dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

VLADA
107. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije 

v Mission Hillsu

Na podlagi 14. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni 
list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo) in 21. člena 
Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 
– uradno prečiščeno besedilo) na predlog ministra za zunanje 
zadeve Vlada Republike Slovenije izdaja

S K L E P
o odprtju Konzulata Republike Slovenije  

v Mission Hillsu

1. člen
Odpre se Konzulat Republike Slovenije v Mission Hillsu, 

ki ga vodi častna konzulka.
Konzularno območje obsega ameriški zvezni državi Kan-

sas in Missouri.
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Konzulat spodbuja in pomaga pri razvijanju gospodarskih, 
kulturnih in znanstvenih odnosov Republike Slovenije z ameri-
škima zveznima državama Kansas in Missouri.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 50100-14/2006/7
Ljubljana, dne 13. decembra 2006
EVA 2006-1811-0180

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

108. Sklep o imenovanju častne konzulke 
Republike Slovenije v Mission Hillsu

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o zunanjih zadevah 
(Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo) in 
21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) na predlog ministra za 
zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije izdaja

S K L E P
o imenovanju častne konzulke Republike 

Slovenije v Mission Hillsu

1. člen
Za častno konzulko Republike Slovenije v Mission Hillsu 

se imenuje Barbara Koval Nelson.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 50101-84/2006/7
Ljubljana, dne 13. decembra 2006
EVA 2006-1811-0181

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
109. Pravilnik o pristojbinah in stroških postopkov 

na področju zdravil in medicinskih 
pripomočkov

Na podlagi drugega odstavka 2. člena in 94. člena Zako-
na o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06) ter 101. in 105. člena 
Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 
70/00, 7/02, 13/02 – ZKrmi, 67/02, 47/04 – ZdZPZ in 31/06 
– ZZdr-1) minister za zdravje v soglasju z ministrico za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano izdaja

P R A V I L N I K
o pristojbinah in stroških postopkov na področju 

zdravil in medicinskih pripomočkov

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vrste pristojbin in stroškov)

(1) S tem pravilnikom se določa vrsta in višina pristojbin, 
ki jih, skladno z določbami Zakona o zdravilih (Uradni list RS, 
št. 31/06; v nadaljnjem besedilu: ZZdr-1), plača predlagatelj 
zadevnega postopka oziroma imetnik dovoljenja, ter vrsta in 
višina stroškov postopkov, ki jih, skladno z določbami Zakona 
o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 
7/02, 13/02 – ZKrmi, 67/02, 47/04 – ZdZPZ in 31/06 – ZZdr-1; 
v nadaljnjem besedilu: ZMP), plača predlagatelj zadevnega 
postopka, in sicer:

1. letne pristojbine za stroške spremljanja zdravila na 
trgu,

2. pristojbine za izdajo, spremembo in prenehanje dovo-
ljenja za izdelavo zdravil,

3. pristojbine za izdajo potrdila o izvajanju dobre proi-
zvodne prakse in pristojbine za preverjanje skladnosti z dobro 
proizvodno prakso pri izdelovalcih zdravil,

4. pristojbine v zvezi s postopkom priglasitve oziroma 
odobritve kliničnega preskušanja zdravila,

5. pristojbine za izdajo, podaljšanje, spremembo, prenos 
in prenehanje dovoljenja za promet z zdravilom,

6. pristojbine za izdajo, podaljšanje, spremembo, prenos 
in prenehanje dovoljenja za promet s tradicionalnimi zdravili 
rastlinskega izvora,

7. pristojbine za izdajo, podaljšanje, spremembo, prenos 
in prenehanje dovoljenja za promet s homeopatskimi zdravili 
po poenostavljenem postopku,

8. pristojbine za izdajo, podaljšanje, spremembo in prene-
hanje dovoljenja za promet s paralelno uvoženim zdravilom,

9. pristojbine za izdajo, spremembo in prenehanje dovo-
ljenja za promet na debelo z zdravili in na drobno v specializi-
rani prodajalni z zdravili,

10. pristojbine za izdajo, spremembo in prenehanje do-
voljenja za dejavnost analiznega preskušanja zdravil oziroma 
dejavnost kontrole kakovosti zdravil,

11. stroški v zvezi z vpisom, spremembo in izbrisom 
pravnih oziroma fizičnih oseb iz registra izdelovalcev oziroma 
dobaviteljev medicinskih pripomočkov za uporabo v humani 
medicini oziroma in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočk-
ov za uporabo v humani medicini,

12. stroški v zvezi z vpisom, spremembo in izbrisom me-
dicinskih pripomočkov iz registra medicinskih pripomočkov za 
uporabo v humani medicini,

13. stroški v zvezi z vpisom, spremembo in izbrisom in 
vitro diagnostičnega medicinskega pripomočka iz registra in 
vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov za uporabo v hu-
mani medicini,

14. stroški v zvezi s postopkom priglasitve kliničnega 
preskušanja medicinskega pripomočka za uporabo v humani 
medicini,

15. pristojbine oziroma stroški v zvezi z opredelitvijo 
izdelka in izdajo potrdila oziroma strokovnega mnenja o raz-
vrstitvi izdelka med zdravila oziroma med medicinske pripo-
močke,

16. pristojbine v zvezi s spremembo razvrstitve zdravila,
17. pristojbine v zvezi z izdajo potrdila o ceni zdravila,
18. pristojbine v zvezi z izdajo soglasja k ceni zdravila,
19. pristojbine za preverjanje vsebine oglaševanja zdravil 

na recept,
20. pristojbine za strokovno svetovanje za usmeritve in 

nasvete glede priprave in strokovne vsebine vloge za pridobitev 
dovoljenja za promet z zdravilom.
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2. člen
(višina pristojbin in stroškov)

(1) Letne pristojbine, pristojbine in stroški so določeni 
v točkah. Vrednost ene točke je 5 eurov (z besedo: pet 
eurov).

(2) Minister, pristojen za zdravje, ob soglasju z ministrom, 
pristojnim za veterinarstvo, lahko s sklepom določi novo vre-
dnost točke.

3. člen
(način in roki plačil)

(1) Predlagatelj plača letne pristojbine, pristojbine oziroma 
stroške za postopek iz tega pravilnika v dobro Javne agencije 
Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (v 
nadaljnjem besedilu: agencija), Ptujska ulica 21, Ljubljana, na 
podračun, odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, 
številka 01100-6000020296. Dokazilo o plačilu predloži agenciji 
ob vložitvi zadevne vloge.

(2) Letne pristojbine plačajo imetniki dovoljenj za promet 
z zdravilom oziroma s paralelno uvoženim zdravilom in imetniki 
dovoljenj za opravljanje dejavnosti izdelave zdravil, prometa na 
debelo z zdravili, prometa na drobno z zdravili v specializirani 
prodajalni oziroma imetniki dovoljenja za analizno preskušanje 
zdravil najpozneje do 28. februarja za tekoče leto.

2. LETNE PRISTOJBINE

4. člen
(letne pristojbine)

Letne pristojbine za stroške spremljanja zdravila na trgu 
so naslednje:

1. za dovoljenja za promet z zdravilom oziro-
ma s paralelno uvoženim zdravilom za vsako 
farmacevtsko obliko 20 točk

2. za posamezno dovoljenje za izdelavo zdravil 20 točk

3. za posamezno dovoljenje za promet na 
debelo z zdravili 15 točk

4. za posamezno dovoljenje za promet na 
drobno z zdravili v specializirani prodajalni 10 točk

3. PRISTOJBINE

5. člen
(pristojbine za izdelavo zdravil)

Pristojbine v zvezi z izdajo, spremembo in prenehanjem 
dovoljenja za izdelavo zdravil so naslednje:

1. za izdajo dovoljenja za izdelavo za vsako po-
samezno skupino farmacevtskih oblik v posame-
zni proizvodni enoti   300 točk

2. za obravnavo spremembe v zvezi z izdelavo 
zdravila, če ni potrebno ponovno ugotavljanje 
izpolnjevanja pogojev 50 točk

3. za obravnavo spremembe v zvezi z izdelavo 
zdravila, če je potrebno ponovno ugotavljanje 
izpolnjevanja pogojev 300 točk

4. za izdajo dovoljenja za izdelavo zdravil, ki se 
nanaša na posamezne faze izdelave zdravil (npr. 
pakiranje, označevanje in opremljanje zdravil) 150 točk

5. za prenehanje veljavnosti dovoljenja za izdela-
vo zdravila na zahtevo imetnika dovoljenja 20 točk 

6. člen
(pristojbine v zvezi z izvajanjem dobre proizvodne prakse)

Pristojbine v zvezi z izdajo potrdila o izvajanju dobre pro-
izvodne prakse so naslednje:

1. za izdajo potrdila o izvajanju dobre proizvodne 
prakse za proizvodno enoto s sedežem v Repu-
bliki Sloveniji 100 točk

2. za preverjanje skladnosti z dobro proizvo-
dno prakso pri izdelovalcih zdravil s sedežem v 
Republiki Sloveniji, na dan, na farmacevtskega 
nadzornika 200 točk

3. za preverjanje skladnosti z dobro proizvodno
prakso pri izdelovalcih zdravil s sedežem izven
Republike Slovenije, na dan, na farmacevtskega 
nadzornika 400 točk

7. člen
(pristojbine pri kliničnem preskušanju zdravil)

Pristojbine v zvezi s postopkom priglasitve oziroma odo-
britve kliničnega preskušanja zdravila so naslednje:

1. pri odobritvi kliničnega preskušanja zdravila 250 točk

2. pri priglasitvi kliničnega preskušanja zdravila 150 točk

3. pri priglasitvi spremembe kliničnega preskuša-
nja zdravila 50 točk

4. pri priglasitvi nekomercialnega kliničnega 
preskušanja 80 točk

5. pri priglasitvi spremembe nekomercialnega 
kliničnega preskušanja 40 točk

8. člen
(pristojbine za dovoljenje za promet z zdravilom)

(1) Agencija izdaja dovoljenja za promet z zdravilom v 
naslednjih postopkih:

– nacionalni postopek (v nadaljnjem besedilu: NP),
– postopek z medsebojnim priznavanjem, kjer je Re-

publika Slovenija referenčna država (v nadaljnjem besedilu: 
MRP-RMS),

– postopek z medsebojnim priznavanjem, kjer je Re-
publika Slovenija zadevna država (v nadaljnjem besedilu: 
MRP-CMS),

– decentralizirani postopek, kjer je Republika Slovenija 
referenčna država (v nadaljnjem besedilu: DCP-RMS),

– decentralizirani postopek, kjer je Republika Slovenija 
zadevna država (v nadaljnjem besedilu: DCP-CMS).

(2) Pristojbine v zvezi z izdajo dovoljenja za promet z 
zdravilom so naslednje:

1. za izdajo dovoljenja za promet z zdravilom pri:

– NP po 23. ali 33. členu ZZdr-1 320 točk

– MRP-CMS vloga s popolno dokumentacijo 320 točk

– MRP-RMS vloga s popolno dokumentacijo 5290 točk

– DCP-CMS vloga s popolno dokumentacijo 320 točk

– DCP-RMS vloga s popolno dokumentacijo 6350 točk

2. za izdajo dovoljenja za promet z zdravilom pri: 

– NP po 23. členu in 29. členu ZZdr-1  280 točk

– MRP-CMS vloga s popolno dokumentacijo, 280 točk

– MRP-RMS vloga s popolno dokumentacijo, 4120 točk

– DCP-CMS vloga s popolno dokumentacijo 280 točk

– DCP-RMS vloga s popolno dokumentacijo 4950 točk
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3. za izdajo dovoljenja za promet z zdravilom pri: 

– NP, MRP-CMS in DCP-CMS po 25. in 27. členu 
ZZdr-1  260 točk

– NP, MRP-CMS in DCP-CMS po 34. členu 
ZZdr-1 200 točk

– MRP-RMS po 25. in 27. členu ZZdr-1, 4230 točk

– MRP-RMS po 34. členu ZZdr-1, 3170 točk

– DCP-RMS po 25. in 27. členu ZZdr-1, 5080 točk

– DCP-RMS po 34. členu ZZdr-1, 3800 točk

4. za izdajo dovoljenja za promet za dodatno 
farmacevtsko obliko in/ali jakost v skupnem 
predlogu za pridobitev dovoljenja za promet z 
zdravilom pri:

– NP   100 točk

– MRP/DCP-CMS  80 točk

– MRP/DCP-RMS   1750 točk

5. za izdajo dovoljenja za promet za dodatno 
pakiranje v skupnem predlogu za pridobitev dovo-
ljenja za promet z zdravilom pri:

– NP 50 točk

– MRP/DCP-CMS 30 točk

– MRP/DCP-RMS 400 točk

6. maksimalne pristojbine za dodatne farmacevt-
ske oblike, jakosti in pakiranja v skupnem predlo-
gu za pridobitev dovoljenja za promet pri:

– NP 500 točk

– MRP/DCP-CMS 400 točk

– MRP/DCP-RMS 8820 točk

7. usmeritve in nasveti agencije glede priprave 
in/ali strokovne vsebine delov dokumentacije o 
zdravilu na zahtevo stranke 400 točk

9. člen
(pristojbine za spremembe, ki zahtevajo novo vlogo)
Pristojbine za obravnavo sprememb, ki zahtevajo novo vlo-

go za pridobitev dovoljenja za promet z zdravili, so naslednje:
1. pri obravnavi spremembe, ki zahteva novo vlogo za 

pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom pri:

– NP 200 točk

– MRP/DCP-CMS 200 točk

– MRP/DCP-RMS 2350 točk

2. za izdajo dovoljenja za promet za dodatno farmacevt-
sko obliko in/ali jakost v skupnem predlogu za odobritev spre-
memb, ki zahtevajo novo vlogo pri:

– NP 100 točk

– MRP/DCP-CMS 100 točk

– MRP/DCP-RMS 1750 točk

3. za izdajo dovoljenja za promet za dodatno pakiranje v 
skupnem predlogu pri spremembah, ki zahtevajo novo vlogo 
pri:

– NP 30 točk

– MRP/DCP-CMS 30 točk

– MRP/DCP-RMS 530 točk

10. člen
(pristojbine za podaljšanje dovoljenja za promet)

Pristojbine v zvezi s podaljšanjem dovoljenja za promet z 
zdravilom so naslednje:

1. za podaljšanje dovoljenja za promet z zdravilom in 
dograjevanje dokumentacije so pri:

– NP 200 točk

– dograjevanje dokumentacije 200 točk

– MRP/DCP-CMS 200 točk

– MRP/DCP-RMS 2350 točk

2. za podaljšanje dovoljenja za promet za dodatno farma-
cevtsko obliko in/ali jakost v skupnem predlogu za podaljšanje 
dovoljenja za promet z zdravilom pri: 

– NP 50 točk

– MRP/DCP-CMS 50 točk

– MRP/DCP-RMS 500 točk

3. za podaljšanje dovoljenja za promet za dodatno paki-
ranje v skupnem predlogu za podaljšanje dovoljenja za promet 
z zdravilom pri:

– NP 30 točk

– MRP/DCP-CMS 30 točk

– MRP/DCP-RMS 300 točk

4. maksimalne pristojbine za dodatne farmacevtske obli-
ke, jakosti in pakiranja v skupnem predlogu za podaljšanje 
dovoljenja za promet z zdravilom pri: 

– NP 300 točk

– MRP/DCP-CMS 300 točk

– MRP/DCP-RMS 3000 točk

11. člen
(pristojbine v zvezi z drugimi spremembami)

Pristojbine v zvezi z drugimi spremembami, ki niso nave-
dene v 7., 8. in 9. členu tega pravilnika, so naslednje:

1. pri priglasitvi spremembe tipa IA in IB pri:

– NP 50 točk 

– MRP/DCP-CMS 50 točk 

– MRP/DCP-RMS 660 točk

2. pri priglasitvi spremembe tipa IA in IB za doda-
tno farmacevtsko obliko in/ali jakost v skupnem 
predlogu za odobritev spremembe pri:

– NP 20 točk 

– MRP/DCP-CMS 20 točk 

– MRP/DCP-RMS 250 točk

3. pri odobritvi spremembe tipa II pri:

– NP 70 točk 

– MRP/DCP-CMS 70 točk 

– MRP/DCP-RMS 930 točk
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4. pri odobritvi spremembe tipa II za dodatno 
farmacevtsko obliko in/ali jakost v skupnem pre-
dlogu za odobritev spremembe pri: 
– NP 30 točk
– MRP/DCP-CMS 30 točk
– MRP/DCP-RMS 400 točk

5. pri priglasitvi spremembe tipa IA, IB in II, ki se 
obravnava na podlagi inšpekcijskega pregleda ali 
mnenja izvedenca pri: 
– NP 100 točk 
– MRP/DCP-CMS 100 točk
– MRP/DCP-RMS 1750 točk

6. maksimalne pristojbine pri priglasitvi oziroma 
odobritvi sprememb tipa IA, IB in II iste farma-
cevtske oblike za različne jakosti in pakiranja v 
skupnem predlogu za spremembo dovoljenja za 
promet z zdravilom pri: 
– NP 300 točk 
– MRP/DCP-CMS 250 točk 
– MRP/DCP-RMS 5000 točk
7. pri priglasitvi spremembe navodila za upora-
bo in ovojnine, ki niso v povezavi s spremembo 
povzetka glavnih značilnosti zdravila 20 točk

8. v zvezi s spremembami dovoljenja za promet 
z zdravilom, ki so nastale po zaključeni arbitraži 
zaradi usklajevanja različnih odločitev držav članic 
Evropske unije ali zaščite interesov Evropske unije 70 točk

12. člen
(pristojbine za prenos dovoljenja za promet z zdravilom)

Pristojbine v zvezi s prenosom in prenehanjem dovoljenja 
za promet z zdravilom so naslednje:

1. za prenos dovoljenja za promet z zdravilom na 
drugo pravno ali fizično osebo, 50 točk
2. maksimalne pristojbine pri hkratnem prenosu 
več dovoljenj za promet z zdravilom na drugo 
pravno ali fizično osebo, 100 točk
3. za prenehanje dovoljenja za promet z zdravi-
lom na zahtevo predlagatelja 20 točk

13. člen
(pristojbine za tradicionalna zdravila rastlinskega izvora)

Pristojbine v zvezi z izdajo, spremembo, podaljšanjem, 
prenosom in prenehanjem dovoljenja za promet s tradicional-
nimi zdravili rastlinskega izvora po poenostavljenem postopku 
so naslednje:

1. za izdajo dovoljenja za promet z zdravilom pri:

– NP po 36. členu ZZdr-1 240 točk
– MRP in DCP-CMS 180 točk
– MRP-RMS 3800 točk
– DCP-RMS 4000 točk

2. za izdajo dovoljenja za promet za dodatno 
farmacevtsko obliko in/ali jakost v skupnem 
predlogu za pridobitev dovoljenja za promet z 
zdravilom pri:
– NP   100 točk

– MRP/DCP-CMS  80 točk

– MRP/DCP-RMS  1750 točk

3. za izdajo dovoljenja za promet za dodatno 
pakiranje v skupnem predlogu za pridobitev 
dovoljenja za promet z zdravilom pri:

– NP 40 točk

– MRP/DCP-CMS 30 točk

– MRP/DCP-RMS 400 točk

4. maksimalne pristojbine za dodatne farmacevt-
ske oblike, jakosti in pakiranja v skupnem predlo-
gu za pridobitev dovoljenja za promet pri:

– NP 400 točk

– MRP/DCP-CMS 300 točk

– MRP/DCP-RMS 6000 točk

5. usmeritve in nasveti agencije glede priprave 
in/ali strokovne
vsebine delov dokumentacije o zdravilu na zah-
tevo stranke 300 točk

6. za obravnavo sprememb dovoljenja za promet 
z zdravili so enake pristojbinam iz 8. in 10. člena 
tega pravilnika

7. za podaljšanje dovoljenja za promet z zdravili 
so enake pristojbinam za podaljšanje dovoljenja 
iz 9. člena tega pravilnika

8. za prenos dovoljenja za promet z zdravili so 
enake pristojbinam za prenos dovoljenja iz 11. 
člena tega pravilnika

14. člen
(pristojbine za homeopatska zdravila)

Pristojbine v zvezi z izdajo, spremembo, podaljšanjem, 
prenosom in prenehanjem dovoljenja za promet s homeopat-
skim zdravilom so naslednje:

1. za izdajo dovoljenja za promet s homeopat-
skim zdravilom po poenostavljenem postopku, 
ki vsebuje do tri homeopatske surovine, za eno 
farmacevtsko obliko – NP 180 točk

2. za izdajo dovoljenja za promet s homeopat-
skim zdravilom po poenostavljenem postopku, 
ki vsebuje do tri homeopatske surovine, za eno 
farmacevtsko obliko – MRP/DCP-CMS 50 točk

3. za izdajo dovoljenja za promet s homeopat-
skim zdravilom po poenostavljenem postopku, 
ki vsebuje do tri homeopatske surovine, za eno 
farmacevtsko obliko – MRP/DCP-RMS 4000 točk

4. za izdajo dovoljenja za promet s homeopat-
skim zdravilom po poenostavljenem postopku, ki 
vsebuje več kot tri homeopatske surovine, za eno 
farmacevtsko obliko – NP 230 točk

5. za izdajo dovoljenja za promet s homeopat-
skim zdravilom po poenostavljenem postopku, ki 
vsebuje več kot tri homeopatske surovine, za eno 
farmacevtsko obliko – MRP/DCP-CMS 60 točk
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6. za izdajo dovoljenja za promet s homeopat-
skim zdravilom po poenostavljenem postopku, ki 
vsebuje več kot tri homeopatske surovine, za eno 
farmacevtsko obliko – MRP/DCP-RMS 4400 točk
7. dodatne pristojbine za izdajo dovoljenja za pro-
met s homeopatskim zdravilom iz 1. in 4. točke 
tega člena za vsako dodatno farmacevtsko obliko 
v skupnem predlogu 60 točk
8. dodatne pristojbine za izdajo dovoljenja za pro-
met s homeopatskim zdravilom iz 2. in 5. točke 
tega člena za vsako dodatno farmacevtsko obliko 
v skupnem predlogu 20 točk
9. dodatne pristojbine za izdajo dovoljenja za pro-
met s homeopatskim zdravilom iz 3. in 6. točke 
tega člena za vsako dodatno farmacevtsko obliko 
v skupnem predlogu 1750 točk
10. pri spremembi, podaljšanju, prenosu ali pre-
nehanju dovoljenja za promet s homeopatskim 
zdravilom iz 1., 2., 4. in 5. točke tega člena 30 točk
11. maksimalne pristojbine iz prejšnje točke v 
skupnem predlogu 300 točk
12. pri spremembi, podaljšanju, prenosu ali pre-
nehanju dovoljenja za promet s homeopatskim 
zdravilom iz 3. in 6. točke tega člena 1000 točk
13. maksimalne pristojbine iz prejšnje točke v 
skupnem predlogu 3000 točk
14. za izdajo dovoljenja za promet s homeopat-
skim zdravilom so enake pristojbinam za izdajo 
dovoljenja za promet z zdravilom, skladno z 
določbami tega pravilnika
15. usmeritve in nasveti agencije glede priprave 
in/ali strokovne vsebine dela dokumentacije o 
zdravilu na zahtevo stranke 300 točk

15. člen
(pristojbine v zvezi s paralelno uvoženim zdravilom)
Pristojbine v zvezi z izdajo, podaljšanjem, spremembo 

in prenehanjem dovoljenja za promet s paralelno uvoženim 
zdravilom so naslednje:

1. v zvezi z izdajo, podaljšanjem, spremembo in prene-
hanjem dovoljenja za promet s paralelno uvoženim zdravilom: 

– izdaja 300 točk
– podaljšanje 150 točk
– sprememba 80 točk
– prenehanje na predlog predlagatelja 20 točk

2. v zvezi z izdajo, podaljšanjem, spremembo in prene-
hanjem dovoljenja za promet s paralelno uvoženim zdravilom, 
za vsako dodatno farmacevtsko obliko, jakost in/ali pakiranje 
v skupnem predlogu: 

– izdaja 100 točk
– podaljšanje 50 točk
– sprememba 25 točk
– prenehanje na predlog predlagatelja 10 točk

3. maksimalne pristojbine v zvezi z izdajo, podaljšanjem, 
spremembo in prenehanjem dovoljenja za promet s paralelno 
uvoženimi zdravili, za dodatne farmacevtske oblike, jakosti in 
/ali pakiranja v skupnem predlogu: 
– izdaja 500 točk
– podaljšanje 250 točk
– sprememba 125 točk
– prenehanje na predlog predlagatelja 50 točk

16. člen
(pristojbine za dovoljenje za dejavnost prometa 	

na debelo z zdravili)
Pristojbine v zvezi z izdajo, spremembo in prenehanjem 

dovoljenja za dejavnost prometa na debelo z zdravili in na drob-
no v specializirani prodajalni z zdravili ter dejavnost analiznega 
preskušanja zdravil so naslednje:
1. za izdajo dovoljenja za dejavnost prometa na 
debelo z zdravili, če se prostori nahajajo v Repu-
bliki Sloveniji 250 točk
2. za izdajo dovoljenja za dejavnost prometa 
na debelo z zdravili, če se prostori nahajajo tudi 
izven Republike Slovenije 500 točk 
3. pri priglasitvi veletrgovca s sedežem v državi 
članici Evropske unije po tretjem odstavku 74. 
člena ZZdr-1 100 točk
4. za obravnavo spremembe v zvezi z dovolje-
njem za dejavnost prometa na debelo, če je po-
trebno ponovno preverjanje izpolnjevanja pogojev 
so enake kot pristojbine iz 1. oziroma 2. točke
5. za obravnavo spremembe v zvezi z dovolje-
njem za dejavnost prometa na debelo, če ni po-
trebno ponovno preverjanje izpolnjevanja pogojev 50 točk
6. za izdajo dovoljenja za promet na drobno z 
zdravili v specializirani prodajalni 150 točk
7. za obravnavo spremembe v zvezi z dovolje-
njem za dejavnost prometa na drobno, če je po-
trebno ponovno preverjanje izpolnjevanja pogojev 150 točk
8. za obravnavo spremembe v zvezi z dovolje-
njem za dejavnost prometa na drobno, če ni po-
trebno ponovno preverjanje izpolnjevanja pogojev 50 točk
9. za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti 
analiznega preskušanja zdravil 250 točk

17. člen
(pristojbine oziroma stroški razvrščanja izdelkov)

Pristojbina oziroma strošek v zvezi z opredelitvijo izdelka 
in izdajo potrdila oziroma strokovnega mnenja o razvrstitvi 
izdelka med zdravila oziroma med medicinske pripomočke je 
50 točk.

18. člen
(stroški pri spremembi razvrstitve zdravila)

Pristojbina v zvezi s spremembo razvrstitve zdravila iz 
skupine zdravil, ki se izdajajo le na recept, v skupino zdravil, ki 
se izdajajo brez recepta, je 100 točk.

4. STROŠKI POSTOPKOV

19. člen
(vpis v register izdelovalcev oziroma dobaviteljev 	

medicinskih pripomočkov)
Stroški v zvezi z vpisom, spremembo in izbrisom pravnih 

oziroma fizičnih oseb iz registra izdelovalcev oziroma dobavite-
ljev medicinskih pripomočkov za uporabo v humani medicini ter 
izdelovalcev oziroma dobaviteljev in vitro diagnostičnih medicin-
skih pripomočkov za uporabo v humani medicini so naslednji:

1. vpis v register izdelovalcev 40 točk

2. vpis v register dobaviteljev  – promet na 
debelo  40 točk

3. vpis v register dobaviteljev – promet na drob-
no v specializirani prodajalni 40 točk

4. spremembe oziroma izbris iz registra izdelo-
valcev ali dobaviteljev  20 točk
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20. člen
(vpis v register medicinskih pripomočkov)

(1) Stroški v zvezi z vpisom, spremembo in izbrisom me-
dicinskih pripomočkov za uporabo v humani medicini iz registra 
medicinskih pripomočkov so naslednji:

1. vpis v register medicinskih pripomočkov – za 
eno generično ime  20 točk

2. vpis v register medicinskih pripomočkov 
– za skupino do 10 generičnih imen  30 točk

3. vpis v register medicinskih pripomočkov 
– za skupino od 10 do 50 generičnih imen  50 točk

4. vpis v register medicinskih pripomočkov 
– za skupino od 50 do 100 generičnih imen  100 točk

5. spremembe oziroma izbris iz registra medicin-
skih pripomočkov  10 točk

(2) Vloga lahko vsebuje do 100 generičnih imen. Skupina 
generičnih imen se lahko nanaša le na medicinske pripomočke 
enega izdelovalca.

21. člen
(vpis v register in vitro diagnostičnih medicinskih 

pripomočkov)
(1) Stroški v zvezi z vpisom, spremembo in izbrisom in vi-

tro diagnostičnega medicinskega pripomočka iz registra in vitro 
diagnostičnih medicinskih pripomočkov za uporabo v humani 
medicini so naslednji:

1. vpis v register za eno generično ime  20 točk

2. vpis v register za skupino do 10 generičnih 
imen  30 točk

3. vpis v register za skupino od 10 do 50 generič-
nih imen  50 točk

4. vpis v register za skupino od 50 do 100 gene-
ričnih imen  100 točk

5. vpis v register za skupino nad 100 generičnih 
imen  150 točk

6. vpis spremembe oziroma izbrisa iz registra  10 točk

(2) Skupina generičnih imen se lahko nanaša le na in vitro 
diagnostične medicinske pripomočke za uporabo v humani 
medicini enega izdelovalca.

22. člen
(stroški pri kliničnih preskušanjih medicinskih pripomočkov)

Stroški v zvezi s postopkom priglasitve kliničnega presku-
šanja medicinskega pripomočka za uporabo v humani medicini 
so naslednji:

1. priglasitev za medicinske pripomočke razre-
da I,  30 točk
2. priglasitev za medicinske pripomočke razreda 
I.a, II.b,  50 točk
3. priglasitev za medicinske pripomočke razreda 
III,  100 točk
4. priglasitev za in vitro diagnostične medicinske 
pripomočke,  50 točk

5. KONČNI DOLOČBI

23. člen
(prenehanje uporabe)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo upora-
bljati 1. in 2. člen ter 4. do vključno 16. člen Pravilnika o višini 

stroškov za preskušanje zdravil, izdajo dovoljenja za promet 
z zdravilom za uporabo v veterinarski medicini in za strokovni 
nadzor (Uradni list RS, št. 28/04) ter Pravilnik o stroških (Uradni 
list RS, št. 74/05).

24. člen
(uveljavitev)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0220-25/2006
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EVA 2006-2711-0230

Andrej Bručan l.r.
Minister

za zdravje

Soglašam!

Marija Lukačič l.r.
Ministrica

za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano

DRUGI DRŽAVNI ORGANI  
IN ORGANIZACIJE

110. Sklep o listinah, ki se priložijo zahtevi za 
izdajo dovoljenja za prevzemno ponudbo, 
in o podrobnejši vsebini prospekta

Na podlagi četrtega odstavka 28. člena in tretjega 
odstavka 32. člena Zakona o prevzemih (Uradni list RS, 
št. 79/06) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P
o listinah, ki se priložijo zahtevi za izdajo 

dovoljenja za prevzemno ponudbo,  
in o podrobnejši vsebini prospekta

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta sklep določa:
– listine, ki jih mora prevzemnik predložiti Agenciji za trg 

vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) ob vložitvi zah-
teve za izdajo dovoljenja za prevzemno ponudbo,

– podrobnejšo vsebino prospekta (ponudbeni doku-
ment).

II. LISTINE, KI SE PRILOŽIJO ZAHTEVI ZA IZDAJO 
DOVOLJENJA ZA PREVZEMNO PONUDBO

2. člen
Zahteva za izdajo dovoljenja za prevzemno ponudbo 

mora vsebovati naslednje listine:
1. zahtevek za izdajo dovoljenja za prevzemno ponudbo, 

z naslednjimi sestavinami:
– ime, priimek in naslov oziroma firma, sedež in matična 

številka prevzemnika,
– firma in sedež borznoposredniške družbe, ki ima položaj 

registrskega člana in ki v imenu in za račun prevzemnika daje 
prevzemno ponudbo,
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– firma in sedež ciljne družbe, na katero se nanaša pre-
vzemna ponudba,

– število vrednostnih papirjev po posameznih vrstah in 
razredih, na katere se nanaša prevzemna ponudba;

2. potrdilo klirinško depotne družbe o:
– sklenjeni pogodbi o storitvah v zvezi s prevzemno 

ponudbo iz drugega odstavka 35. člena Zakona o prevzemih 
(Uradni list RS, št. 79/06; v nadaljevanju ZPre-1) in plačani 
akontaciji cene za opravljanje teh storitev,

– deponiranem denarnem znesku oziroma bančni garan-
ciji v skladu s 36. členom ZPre-1,

– deponiranih vrednostnih papirjih v skladu s 37. členom 
ZPre-1;

3. potrdilo o vložitvi vloge iz prvega odstavka 20. člena 
ZPre-1;

4. poročilo o vrednostnih papirjih, na katere se nanaša 
prevzemna ponudba, ki jih je prevzemnik pridobil v zadnjih 
12 mesecih, na obrazcu PRE-VP12, ki je sestavni del Priloge 
2 tega sklepa;

5. en izvod prospekta iz 4. člena tega sklepa.

3. člen
V primeru nadomestne ponudbe po drugem odstavku 

16. člena ZPre-1 mora zahteva za izdajo dovoljenja za prevze-
mno ponudbo, poleg listin iz 2. člena tega sklepa, vsebovati še 
veljaven sklep o izdaji nadomestnih vrednostnih papirjev, če je 
že bil sprejet.

III. PODROBNEJŠA VSEBINA PROSPEKTA

4. člen
(1) Prospekt vsebuje podrobnejše podatke o prevzemni 

ponudbi, na podlagi katerih se imetniki vrednostnih papirjev, 
na katere se nanaša prevzemna ponudba, lahko odločijo o 
sprejemu ponudbe. Vsebina prevzemne ponudbe je določena 
v Prilogi 1, vsebina prospekta pa je določena v Prilogi 2, ki sta 
sestavna dela tega sklepa.

(2) V primeru, da bo prevzemnik ponudil nadomestne vre-
dnostne papirje iz 1. točke prvega odstavka 18. člena ZPre-1, 
je sestavni del prospekta tudi prospekt za organizirano trgo-
vanje z nadomestnimi vrednostnimi papirji, če ni starejši od 
12 mesecev.

(3) V primeru, da bo prevzemnik ponudil nadomestne vre-
dnostne papirje iz 2. točke prvega odstavka 18. člena ZPre-1, 
so sestavni del prospekta tudi podatki iz ustreznih prilog Ured-
be komisije (ES) št. 809/2004 z dne 29. 4. 2004 o izvajanju 

Direktive 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta o in-
formacijah, ki jih vsebujejo prospekti, in o obliki prospektov, 
vključitvi informacij s sklicevanjem in objavi teh prospektov in 
razširjanju oglaševanj (UL L, št. 149 z dne 30. 4. 2004; v nada-
ljevanju Uredba), smiselno glede na vrsto vrednostnega papirja 
in izdajatelja. V tem primeru se izpusti poglavje 5 iz Priloge 2 
tega sklepa, dodana poglavja iz ustreznih prilog Uredbe pa se 
ustrezno preštevilčijo, tako da sledijo poglavju 4 Priloge 2 tega 
sklepa. V Prilogi 2 tega sklepa se izpusti točka 3.4., v dodanih 
poglavjih iz ustreznih prilog Uredbe pa se prospekt v točkah, 
kjer bi se podatki podvajali z navedbami iz poglavij 1–4 Priloge 
2 tega sklepa, lahko sklicuje na ustrezne navedbe.

5. člen
(1) V prospektu morajo biti točke navedene v istem vr-

stnem redu, pod enakimi številkami in pod istimi naslovi, kot 
so določene v prilogah k temu sklepu.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko prevze-
mnik posamezno točko izpusti, če podatki, ki bi morali biti 
vpisani pod to točko, niso na razpolago, oziroma če podatek, 
ki bi moral biti vpisan pod to točko, zaradi narave prevzemne 
ponudbe ne bi bil smiseln.

(3) Če prevzemnik na podlagi drugega odstavka tega 
člena izpusti posamezno točko v prospektu, mora o tem, ob 
predložitvi prospekta, Agencijo posebej obvestiti in v obvestilu 
obrazložiti razloge za to.

6. člen
Prevzemna ponudba se objavi v dnevniku, ki izhaja na 

celotnem območju Republike Slovenije, prospekt pa se objavi 
na način, določen v prvem odstavku 9. člena ZPre-1.

IV. KONČNA DOLOČBA

7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 231-3/1-17/2006
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EVA 2006-1611-0219

Predsednik
Strokovnega sveta

Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l.r.

Priloga 1

PREVZEMNA PONUDBA (firma in sedež ciljne družbe) NA PODLAGI DOVOLJENJA AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PA-
PIRJEV ŠT.

1. Prevzemnik (ime, priimek in naslov oziroma firma in sedež)

2. Vrednostni papirji, ki so predmet prevzemne ponudbe
– firma in sedež ciljne družbe
– vrednostni papirji (navedba števila vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, po posameznih vrstah in 
razredih).

3. Pogoji prevzemne ponudbe:

a) v primeru denarne ponudbe (navedba cene v valuti, ki je zakonito plačilno sredstvo v Republiki Sloveniji, za posamezni vre-
dnostni papir, za vsak razred posebej);

b) v primeru nadomestne ponudbe:
– firma in sedež izdajatelja,
– vrsta in razred nadomestnih vrednostnih papirjev,
– menjalno razmerje (navedba števila nadomestnih vrednostnih papirjev po posameznem razredu, ki se zamenjajo za posamezni 
vrednostni papir, za vsak razred posebej),
– zadnja tržna cena nadomestnih vrednostnih papirjev (za vsak razred posebej);
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c) v primeru kombinirane ponudbe:
– del cene, ki se izplača v denarju (navedba cene v valuti, ki je zakonito plačilno sredstvo v Republiki Sloveniji, za posamezni 
vrednostni papir, za vsak razred posebej),
– del cene, ki se izplača z nadomestnimi vrednostnimi papirji (vsi podatki iz 3.b točke te priloge);

d) v primeru alternativne ponudbe:
– cena (navedba cene v valuti, ki je zakonito plačilno sredstvo v Republiki Sloveniji, za posamezni vrednostni papir, za vsak 
razred posebej) oziroma
– nadomestni vrednostni papirji (vsi podatki iz 3.b točke te priloge).

4. Veljavnost ponudbe od (datum) do (datum in ura)

5. Prag uspešnosti – najnižji odstotek vseh vrednostnih papirjev, ki jih mora prevzemnik skupaj z vrednostnimi papirji, ki jih že 
ima, pridobiti na podlagi prevzemne ponudbe, da bi ga ta zavezovala (za vsak razred posebej)

6. Obvezni razvezni pogoj (natančno opredeljen razvezni pogoj iz prvega oziroma drugega odstavka 20. člena ZPre-1)

7. Izpolnitev obveznosti iz uspešne prevzemne ponudbe

8. Pravne posledice neuspešne prevzemne ponudbe

9. Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo

10. Borznoposredniška družba, ki ima položaj registrskega člana in ki v imenu in za račun prevzemnika daje prevzemno po-
nudbo (firma in sedež)

11. Navedba, da je izjavo o sprejemu ponudbe potrebno posredovati borznoposredniški družbi iz 10. točke te priloge v roku iz 
4. točke te priloge

12. Dostopnost prospekta

Priloga 2

POGLAVJE 1: PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI

1.1. Podatki o ciljni družbi in vrednostnih papirjih, na katere se nanaša prevzemna ponudba:
1.1.1. Firma in sedež ciljne družbe;
1.1.2. Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba:
– vrsta in razred,
– število vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba;

1.2. Podatki o prevzemniku:
1.2.1. Ime, priimek in naslov oziroma firma in sedež prevzemnika,
1.2.2. Firma in sedež borznoposredniške družbe, ki ima položaj registrskega člana in ki v imenu in za račun prevzemnika daje 
prevzemno ponudbo;

1.3. Pogoji prevzemne ponudbe
1.3.1. Cena (v valuti, ki je zakonito plačilno sredstvo v Republiki Sloveniji) oziroma menjalno razmerje:

a) v primeru denarne ponudbe (navedba cene za posamezni vrednostni papir, za vsak razred posebej)

b) v primeru nadomestne ponudbe:
– firma in sedež izdajatelja,
– vrsta in razred nadomestnih vrednostnih papirjev,
– menjalno razmerje (navedba števila nadomestnih vrednostnih papirjev po posameznem razredu, ki se zamenjajo za posamezni 
vrednostni papir, za vsak razred posebej),
– zadnja tržna cena nadomestnih vrednostnih papirjev (za vsak razred posebej),
– zadnja izračunana knjigovodska vrednost nadomestnih vrednostnih papirjev (za vsak razred posebej),
– navedba vseh pravic in obveznosti, ki izhajajo iz nadomestnih vrednostnih papirjev;

c) v primeru kombinirane ponudbe:
– del cene, ki se izplača v denarju (navedba cene za posamezni vrednostni papir, za vsak razred posebej),
– del cene, ki se izplača z nadomestnimi vrednostnimi papirji (vsi podatki iz 1.3.1.b točke te priloge);

d) v primeru alternativne ponudbe:
– cena (navedba cene za posamezni vrednostni papir, za vsak razred posebej) oziroma
– nadomestni vrednostni papirji (vsi podatki iz 1.3.1.b točke te priloge).

1.3.2. Datum začetka in konca roka (datum in ura) za sprejem prevzemne ponudbe
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1.3.3. Prag uspešnosti ponudbe – najnižji odstotek vseh vrednostnih papirjev, ki jih mora prevzemnik skupaj z vrednostnimi 
papirji, ki jih že ima, pridobiti na podlagi prevzemne ponudbe, da bi ga ta zavezovala

1.3.4. Podroben opis načina določitve ponujene cene oziroma menjalnega razmerja

1.3.5. Stroški, ki bremenijo akceptanta

1.4. Obvezni razvezni pogoji (natančna opredelitev obveznih razveznih pogojev iz 20. člena ZPre-1)

1.5. Postopek za sprejem prevzemne ponudbe in opis izpolnitve obveznosti iz prevzemne ponudbe

1.5.1. Postopek za sprejem prevzemne ponudbe (natančen opis postopka za sprejem prevzemne ponudbe iz 40. člena 
ZPre-1)

1.5.2. Način deponiranja denarnega zneska oziroma bančne garancije in natančen opis postopka in rokov za plačilo cene ali 
izročitev nadomestnih vrednostnih papirjev akceptantom

1.6. Pogoji za preklic prevzemne ponudbe (prevzemnik) in pogoji za odstop od pogodbe, sklenjene s sprejemom prevzemne 
ponudbe (akceptant)

1.7. Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo

1.8. Navedba prava, ki se uporablja za sklenjene pogodbe, in navedba pristojnega sodišča

POGLAVJE 2: PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA 	
PONUDBA

2.1. Osnovni podatki o ciljni družbi
– firma in sedež
– osnovna dejavnost
– matična številka
– v sodni register vpisani osnovni kapital

2.2. Osnovni podatki o vrednostnih papirjih, na katere se nanaša prevzemna ponudba

2.2.1. Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev po posameznem razredu

2.2.2. Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu

2.2.3. Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji po posameznem razredu (če se z njimi trguje na organiziranem trgu):
– segment trgovanja,
– obdobje trgovanja,
– grafični prikaz dnevnega gibanja srednjega tečaja za zadnjih dvanajst mesecev (x-os datum, y-os tečaj),
– grafični prikaz dnevnega gibanja prometa za zadnjih dvanajst mesecev (x-os datum, y-os promet)

2.2.4. Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu

2.2.5. Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih

2.3. Finančni podatki o ciljni družbi
Navedeta se zadnja prevzemniku dostopna bilanca stanja in izkaz uspeha ciljne družbe z navedbo vira in navedbo, ali sta 
revidirana ali ne.

POGLAVJE 3: PODATKI O PREVZEMNIKU

3.1. Osnovni podatki o prevzemniku

3.1.1. Ime, priimek in naslov oziroma firma, sedež in matična številka prevzemnika

3.1.2. Osnovna dejavnost prevzemnika (kratek opis osnovne dejavnosti prevzemnika)

3.1.3. V sodni register vpisani osnovni kapital

3.1.4. Imetniki delnic oziroma poslovnih deležev prevzemnika, ki imajo 10 in več odstotni delež glasovalnih pravic oziroma 
najmanj 10 imetnikov z največjimi deleži glasovalnih pravic (podatke je potrebno navesti v obliki tabele):
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Imetnik Število delnic po posameznih razredih Delež glasovalnih pravic v %

Če se delnice glasijo na ime, je potrebno navesti datum stanja delniške knjige, po katerem je pripravljena tabela, če pa se glasijo 
na prinosnika, je potrebno tabelo pripraviti na podlagi podatkov z zadnje skupščine delničarjev in navesti datum skupščine.

3.1.5. Člani nadzornega sveta prevzemnika

3.1.6. Člani poslovodstva prevzemnika

3.2. Podatki o osebah, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom

3.2.1. Ime, priimek in naslov oziroma firma, sedež in matična številka

3.2.2. Vrsta povezave s prevzemnikom

3.2.3. Osnovna dejavnost

3.2.4. Člani poslovodstva in člani nadzornega sveta

3.3. Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev

3.3.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba

3.3.1.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika

Podatki se navedejo v obliki tabele za posamezne vrste oziroma razrede vrednostnih papirjev, za nakupne opcije za te vrednostne 
papirje ter za pogodbe o nakupu teh vrednostnih papirjev, pri katerih še ni prišlo do izročitve vrednostnih papirjev.

Vrsta oziroma razred 
vrednostnega papirja

Število vrednostnih papirjev, pridoblje-
nih več kot 12 mesecev pred objavo 
prevzemne ponudbe

Število vrednostnih papirjev, prido-
bljenih manj kot 12 mesecev pred 
objavo prevzemne ponudbe

Skupno število vre-
dnostnih papirjev

3.3.1.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom

Podatki se navedejo v obliki tabele za vsako osebo posebej, in sicer za posamezne vrste oziroma razrede vrednostnih papirjev, 
za nakupne opcije za te vrednostne papirje ter za pogodbe o nakupu teh vrednostnih papirjev, pri katerih še ni prišlo do izročitve 
vrednostnih papirjev.

Vrsta oziroma razred 
vrednostnega papirja

Število vrednostnih papirjev, pridoblje-
nih več kot 12 mesecev pred objavo 
prevzemne ponudbe

Število vrednostnih papirjev, prido-
bljenih manj kot 12 mesecev pred 
objavo prevzemne ponudbe

Skupno število vre-
dnostnih papirjev

3.3.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe

3.3.2.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika

Podatki se navedejo v obliki tabele za posamezne vrste oziroma razrede vrednostnih papirjev, za nakupne opcije za te vrednostne 
papirje ter za pogodbe o nakupu teh vrednostnih papirjev, pri katerih še ni prišlo do izročitve vrednostnih papirjev.
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Vrsta oziroma razred 
vrednostnega papirja

Število vrednostnih papirjev, pridoblje-
nih več kot 12 mesecev pred objavo 
prevzemne ponudbe

Število vrednostnih papirjev, prido-
bljenih manj kot 12 mesecev pred 
objavo prevzemne ponudbe

Skupno število vre-
dnostnih papirjev

3.3.2.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom

Podatki se navedejo v obliki tabele za vsako osebo posebej, za posamezne vrste oziroma razrede vrednostnih papirjev, za nakupne 
opcije za te vrednostne papirje ter za pogodbe o nakupu teh vrednostnih papirjev, pri katerih še ni prišlo do izročitve vrednostnih 
papirjev.

Vrsta oziroma razred 
vrednostnega papirja

Število vrednostnih papirjev, pridoblje-
nih več kot 12 mesecev pred objavo 
prevzemne ponudbe

Število vrednostnih papirjev, prido-
bljenih manj kot 12 mesecev pred 
objavo prevzemne ponudbe

Skupno število vre-
dnostnih papirjev

3.4. Osnovni finančni podatki o prevzemniku

Če so podatki revidirani, je potrebno vključiti tudi mnenje revizorja, če niso revidirani, je to potrebno izrecno navesti.

3.4.1. Bilanca stanja za zadnje končano poslovno leto

3.4.2. Izkaz poslovnega izida za zadnje končano poslovno leto

3.5. Opis prevzemnikovih dosedanjih pomembnejših stikov, transakcij ali pogajanj s ciljno družbo

POGLAVJE 4: PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE

4.1. Namen prevzemne ponudbe (vključno s podatkom o tem, ali je prevzemnik pred prevzemno ponudbo izdelal natančnejšo 
analizo ciljne družbe)

4.2. Vir financiranja in vpliv financiranja odkupa vrednostnih papirjev na podlagi te prevzemne ponudbe na nadaljnje poslovanje 
ciljne družbe

4.3. Poslovna politika po prevzemu

4.3.1. Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje (podrobnejša obrazložitev, bodoče lokacije poslovanja, more-
bitno združevanje poslovnih funkcij in drugo)

4.3.2. Politika zaposlovanja (vpliv prevzemne ponudbe na obstoječa delovna mesta delavcev in poslovodstva, sprememba pogojev 
zaposlovanja pri prevzemniku in ciljni družbi po končanem prevzemu)

4.3.3. Spremembe statuta

4.3.4. Delitev dobička

4.4. Vpliv na nadaljnje trgovanje z vrednostnimi papirji ciljne družbe na organiziranem trgu

4.5. Druge posledice prevzema, ki so v času priprave prospekta znane prevzemniku

POGLAVJE 5: PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO PROSPEKTA

V tem poglavju morajo osebe, odgovorne za izdajo prospekta, napisati in podpisati naslednjo izjavo:

“Izjavljamo, da prospekt vsebuje resnične, točne, popolne in vse bistvene podatke, ki so pomembni za odločanje investitorjev o 
sprejemu prevzemne ponudbe.”.

Vsebino prospekta podpiše prevzemnik. S podpisom odgovarja za resničnost informacij, podanih v prospektu.
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POGLAVJE 6: POROČILO O VREDNOSTNIH PAPIRJIH IZ 4. TOČKE 2. ČLENA SKLEPA

Obrazec PRE-VP12

1. IME IN PRIIMEK oz. FIRMA PREVZEMNIKA
2. NASLOV oz. SEDEŽ PREVZEMNIKA

ZAP. 
Št. 

POSLA

P/O VREDNOSTNI 
PAPIR

KOLIČINA CENA SKUPNA 
VREDNOST 

POSLA

DATUM
TRANSAKCIJE

PREDHODNO 
STANJE

KONČNO 
STANJE

P – pridobitev 0 – odsvojitev

Datum:
Podpis:

111. Sklep o obveščanju o spremembah deležev

Na podlagi tretjega odstavka 10. člena Zakona o pre-
vzemih (Uradni list RS, št. 79/06) Agencija za trg vrednostnih 
papirjev izdaja

S K L E P
o obveščanju o spremembah deležev

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta sklep določa način obveščanja in vsebino obvestila o 

deležu glasovalnih pravic iz prvega oziroma drugega odstavka 
10. člena Zakona o prevzemih (v nadaljevanju ZPre-1).

II. NAČIN IN VSEBINA OBVEŠČANJA

2. člen
Oseba iz prvega in drugega odstavka 10. člena ZPre-1 (v 

nadaljevanju zavezanec za poročanje) je dolžna izdajatelja vre-
dnostnih papirjev in Agencijo obvestiti o preseganju ali nehanju 
preseganja kvalificiranega deleža oziroma o vsaki pridobitvi ali 
odsvojitvi deleža glasovalnih pravic pisno, in sicer na obrazcu 
(KVAL) DEL. Obrazec (KVAL) DEL in navodila za njegovo izpol-
njevanje so v Prilogi 1, ki je sestavni del tega sklepa.

III. KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 232-3/2-18/2006
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EVA 2006-1611-0220

Predsednik
Strokovnega sveta

Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l.r.
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Priloga 1

OBRAZEC (KVAL) DEL: OBVESTILO O (KVALIFICIRANEM) DELEŽU GLASOVALNIH PRAVIC

1. IME IN PRIIMEK OZIROMA FIRMA ZAVEZANCA ZA POROČANJE:IME IN PRIIMEK OZIROMA FIRMA ZAVEZANCA ZA POROČANJE:
2. NASLOV OZIROMA SEDEŽ ZAVEZANCA ZA POROČANJE:
3. FIRMA IN SEDEŽ IZDAJATELJA VREDNOSTNIH PAPIRJEV:
4. VREDNOSTNI PAPIR IZDAJATELJA:

ZAP.
ŠT.

P/O DATUM P/O 
DELEŽA

GLASOVALNIH 
PRAVIC

KOLIČINA
VREDNOSTNIH 

PAPIRJEV

STANJE PRED P/O STANJE PO P/O OPOMBA

število
vrednostnih 

papirjev

%
glasovalnih 

pravic

število
vrednostnih 

papirjev

%
glasovalnih 

pravic

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ZAPOREDNA ŠTEVILKA POROČILA:
DATUM POROČILA:
PODPIS:

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA (KVAL) DEL
1. Pod točko 1 se vpiše ime in priimek oziroma firma zavezanca za poročanje.
2. Pod točko 2 se vpiše naslov oziroma sedež zavezanca za poročanje.
3. Pod točko 3 se vpišeta firma in sedež izdajatelja vrednostnih papirjev iz 4. člena ZPre-1, v katerem je zavezanec za poroča-
nje dosegel, presegel ali nehal presegati kvalificirani delež oziroma pridobil ali odsvojil delež glasovalnih pravic (v nadaljevanju 
izdajatelj).
4. Pod točko 4 se vpiše oznaka vrednostnega papirja izdajatelja, ki se uporablja pri trgovanju na organiziranem trgu oziroma ki je 
bila vrednostnemu papirju določena pri vpisu vrednostnega papirja v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, pri 
čemer se navedeno nanaša na vrednostne papirje, ki se upoštevajo pri ugotavljanju deleža glasovalnih pravic.
5. V stolpec 1 se vpiše zaporedna številka posla na posameznem obrazcu.
6. V stolpec 2 se vpiše, ali gre pri konkretnem poslu (v nadaljevanju posel) za pridobitev (P) ali odsvojitev (O) vrednostnih papirjev, 
ki se upoštevajo pri ugotavljanju deleža glasovalnih pravic.
7. V stolpec 3 se vpiše datum, na katerega se šteje, da je zavezanec za poročanje dosegel, presegel ali nehal presegati kvalificirani 
delež oziroma pridobil ali odsvojil delež glasovalnih pravic.
8. V stolpec 4 se vpiše število vrednostnih papirjev, ki jih je zavezanec za poročanje pridobil (P) oziroma odsvojil (O) s poslom, in 
sicer v svojem imenu in za svoj račun.
9. V stolpec 5 se vpiše število vrednostnih papirjev izdajatelja, katerih imetnik je bil zavezanec za poročanje pred izvedbo posla, in 
sicer v svojem imenu in za svoj račun. Za potrebe izpolnjevanja tega obrazca se šteje, da je enostransko oblikovalno upravičenje 
uresničeno in da je imetnik tega upravičenja že pridobil delnice izdajatelja z glasovalno pravico, ki so predmet pravnega posla, 
sklenjenega z uresničitvijo tega upravičenja.
10. V stolpec 6 se vpiše (kvalificirani) delež (odstotek) glasovalnih pravic zavezanca za poročanje pred izvedbo posla.
11. V stolpec 7 se vpiše število vrednostnih papirjev izdajatelja, katerih imetnik je zavezanec za poročanje po izvedbi posla, in 
sicer v svojem imenu in za svoj račun. Za potrebe izpolnjevanja tega obrazca se šteje, da je enostransko oblikovalno upravičenje 
uresničeno in da je imetnik tega upravičenja že pridobil delnice izdajatelja z glasovalno pravico, ki so predmet pravnega posla, 
sklenjenega z uresničitvijo tega upravičenja.
12. V stolpec 8 se vpiše (kvalificirani) delež (odstotek) glasovalnih pravic zavezanca za poročanje po izvedbi posla.
13. V stolpec 9 se vpišejo opombe, na primer tudi v tistih primerih, ko pri posameznem poslu ne gre za pridobitev oziroma odsvo-
jitev glasovalnih pravic, ki izhajajo iz vrednostnih papirjev, katerih zakoniti imetnik je zavezanec za poročanje v svojem imenu in 
za svoj račun.
14. Pod tabelo se zapiše zaporedna številka poročila, datum poročila in doda podpis zavezanca za poročanje.
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DRUGI ORGANI  
IN ORGANIZACIJE

112. Tarifa Združenja SAZAS za javno priobčitev 
glasbenih del za izdajatelje radijskih in 
televizijskih programov

Upravni odbor Združenja SAZAS je na svoji seji dne 
13. 12. 2006 na podlagi prvega odstavka 157. člena Zako-
na o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 94/04 
– uradno prečiščeno besedilo in 17/06, v nadaljnjem bese-
dilu: ZASP) in 28. člena Statuta Združenja SAZAS sprejel 
naslednjo

T A R I F O
združenja SAZAS za javno priobčitev glasbenih 

del za izdajatelje radijskih in televizijskih 
programov

1. člen
Pri določitvi višine avtorskega nadomestila se upošte-

vajo standardi Mednarodne konfederacije avtorskih združenj 
(CISAC) in priporočila Svetovne organizacije za intelektualno 
lastnino (WIPO)1, in sicer tako:

– da je plačilo avtorskega nadomestila sorazmerno po-
membnosti in obsegu uporabe avtorskih glasbenih del v de-
javnosti uporabnika,

– kar pomeni, da v primeru, če uporabnik 100% oddajne-
ga časa uporablja avtorska glasbena dela, nadomestilo znaša 
10% prihodkov, ustvarjenih z uporabo glasbe,

– ta odstotek se v primeru manjšega odstotka uporabe 
avtorskih glasbenih del v oddajnem času radijskega oziroma 
televizijskega programa ustrezno sorazmerno zmanjšuje z 
manjšim obsegom uporabe avtorske glasbe, kot na primer:

– v primeru 50% uporabe avtorskih glasbenih del v 
oddajnem času radijskega oziroma televizijskega progra-
ma, nadomestilo znaša 5% prihodkov ustvarjenih z uporabo 
glasbe,

– v primeru 20% uporabe avtorskih glasbenih del v 
oddajnem času radijskega oziroma televizijskega programa, 
nadomestilo znaša 2% prihodkov, ustvarjenih z uporabo 
glasbe.

2. člen
Pri obračunu nadomestila za uporabo avtorskih glasbenih 

del se v celoti upoštevajo naslednji prihodki izdajatelja:
a) prihodki od ekonomsko propagandnega programa 

(oglasna in propagandna sporočila, sponzorstva, najem časa 
za oddajanje ipd.);

b) prihodki od dotacij z izjemo tistih dotacij, za katere 
izdajatelj dokaže, da so namenjeni izključno za govorno infor-
mativni program;

c) prihodki od posebej naročenih izvajanj glasbe (želje 
poslušalcev, glasbene čestitke, ipd.);

d) prihodki od naročnine.
Uporabnik mora Združenju SAZAS vsak mesec posre-

dovati podatke o prihodkih iz točke a, b, c in d tega člena, za 
pretekli mesec, razen če se Združenje SAZAS in uporabnik ne 
dogovorita drugače.

Nadomestilo se plačuje mesečno.

3. člen
a) Višina nadomestila za uporabo avtorskih glasbenih 

del na podlagi navedenih kriterijev znaša sorazmerni delež 

1 Standardi Mednarodne konfederacije avtorskih društev 
 (CISAC) in priporočila Svetovne organizacije za intelektualno la-
stnino (WIPO) so objavljeni na spletni strani Združenja SAZAS: 
www.sazas.org

od prihodkov, navedenih v točkah a, b in d 2. člena te tarife. 
Sorazmerni delež se obračuna na način kot je obrazloženo v 
1. členu te tarife.

Uporabnik mora za vsak program Združenju SAZAS vsak 
mesec za pretekli mesec posredovati podatke o obsegu upora-
be avtorskih glasbenih del v svojih programih glede na skupni 
oddajni čas posameznega programa.

Podatki morajo vsebovati podatke o deležu vse avtorske 
glasbe uporabljene v posameznih delih vsakega programa, 
tako v glasbenem, razvedrilnem, informativnem, izobraževal-
nem, športnem, otroškem, filmskem, dokumentarnem in eko-
nomsko propagandnem programu, napovednikih ..., glede na 
vsebino programa posameznega izdajatelja.

Kolikor uporabnik Združenju SAZAS ne sporoči obsega 
uporabe avtorskih glasbenih del, znaša avtorsko nadomesti-
lo 10% od prihodkov, navedenih v točki a, b in d 2. člena te 
tarife.

b) Višina nadomestila za uporabo avtorskih glasbenih 
del na podlagi navedenih kriterijev znaša 10% od prihodkov, 
navedenih v točki c 2. člena te tarife.

4. člen
Minimalno avtorsko nadomestilo za radijske	

in televizijske programe
Minimalno avtorsko nadomestilo se uporabniku obračuna 

v primeru, če bi bilo na podlagi kriterijev iz 1., 2. in 3. člena te 
tarife nadomestilo nižje od minimalnega avtorskega nadome-
stila.

a) Minimalno avtorsko nadomestilo za radijske progra-
me

Minimalno avtorsko nadomestilo za program v primeru, da 
uporabnik 100% oddajnega časa uporablja avtorska glasbena 
dela, znaša mesečno 1.244,51 EUR (298.234,44 SIT).

b) Minimalno avtorsko nadomestilo za televizijske pro-
grame

Minimalno avtorsko nadomestilo za program v primeru, da 
uporabnik 100% oddajnega časa uporablja avtorska glasbena 
dela, znaša mesečno 829,67 EUR (198.822,96 SIT).

Višina minimalnega avtorskega nadomestila se usklajuje 
z rastjo inflacije.

Če uporabnik samo del svojega oddajnega časa upora-
blja avtorska glasbena dela, se obračuna sorazmerni delež, 
vendar:

– za radijske programe ne manj kot ½ minimalnega av-
torskega nadomestila;

– za televizijske programe ne manj kot 20% minimalnega 
avtorskega nadomestila.

Uporabnik mora Združenju SAZAS za vsak program po-
sredovati podatke o obsegu uporabe avtorskih glasbenih del 
v svojem oddajnem času glede na skupni oddajni čas. Kolikor 
uporabnik teh podatkov ne posreduje, se obračuna polno mi-
nimalno avtorsko nadomestilo.

5. člen
Pogoji iz te tarife veljajo, kolikor se Združenje SAZAS 

in izdajatelj oziroma uporabnik (ali reprezentativno združenje 
uporabnikov) ne dogovorita drugače.

6. člen
Ta tarifa začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

RS.

Št. PR-362
Ljubljana, dne 5. januarja 2007

Predsednik
Upravnega odbora Združenja SAZAS

Matjaž Zupan l.r.
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113. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja 
članarine Obrtni zbornici Slovenije za leto 2007

Na podlagi 39. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, 
št. 40/04-UPB1) in na podlagi 18. in 53.a člena prečiščene-
ga besedila Statuta Obrtne zbornice Slovenije, sprejetega na 
seji skupščine Obrtne zbornice Slovenije dne 21. 12. 2000, 
s spremembami in dopolnitvami z dne 11. 12. 2001, 10. 12. 
2002, 15. 5. 2003 in 19. 5. 2004 je skupščina Obrtne zbornice 
Slovenije na 2. redni seji dne 19. 12. 2006 sprejela

S K L E P
o določitvi višine in načina plačevanja članarine 

Obrtni zbornici Slovenije za leto 2007

I.
Članarino plačujejo člani Obrtne zbornice Slovenije (v 

nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom fizične ali pravne 
osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost v Republiki Sloveniji 
kot obrtno, obrti podobno ali domačo in umetnostno obrt, obr-
tne zadruge in oblike njihovega združevanja.

Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za vse 
člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno izka-
zane odločitve (prostovoljni člani).

II.
Člani iz prve točke tega sklepa, skladno z določenimi 

osnovami v drugem odstavku 39. člena obrtnega zakona, 
plačujejo mesečno članarino, kot sledi:

– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti 
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje 
članarino v enaki višini, kot je članu bila določena za mesec 
november 2006, preračunano v evre po tečaju zamenjave;

– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni 
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje 
članarino v enaki višini, kot je članu bila določena za mesec 
november 2006, preračunano v evre po tečaju zamenjave;

– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače 
ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih 
prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, plačuje članarino v 
enaki višini, kot je članu bila določena za mesec november 
2006, preračunano v evre po tečaju zamenjave;

– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače 
ali umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev 
skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje 
članarine;

– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga in 
njihova združenja) plačuje članarino v enaki višini, kot je članu 
bila določena za mesec november 2006, preračunano v evre 
po tečaju zamenjave;

– fizične in pravne osebe, ki so postali člani zbornice po 
1. 11. 2006, plačujejo članarino v višini 2.995,50 SIT mesečno 
oziroma 12,50 evrov mesečno, preračunano v evre po tečaju 
zamenjave;

– prostovoljni član, v višini 2.995,50 SIT mesečno ozi-
roma 12,50 evrov mesečno, preračunano v evre po tečaju 
zamenjave.

Članarino za leto 2006 (kamor sodi tudi članarina za 
mesec november 2006) je določila Skupščina Obrtne zbor-
nice Slovenije dne 20. 12. 2005, s Sklepom o določitvi višine 
in načina plačevanja članarine Obrtni zbornici Slovenije za 
leto 2006, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 118/05, in je 
sestavni del tega sklepa.

III.
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena 

Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, za 
čas prekinitve ne plača članarine.

IV.
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki opra-

vljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici obračuna 
v skladu s sklenjenim sporazumom z Kmetijsko gozdarsko 
zbornico Slovenije.

V.
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejav-

nosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članari-
ne zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko 
preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, preneha 
obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je 
prenehal z opravljanjem dejavnosti.

VI.
Obrtna zbornica Slovenije, člane s pisnim obvestilom, 

oziroma odločbo, seznani o odmeri članarine za leto 2007.
Članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v mese-

cu za pretekli mesec in se plačuje na prehodni – transakcijski 
račun št. 19100-0010141210, pri Deželni banki Slovenije d.d.

Fizične in pravne osebe, ki postanejo člani zbornice med 
letom, se seznani o odmeri članarine, s smiselno uporabo do-
ločbe prvega odstavka te točke.

VII.
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam 

iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za vsak 
primer posebej, če tako odloči upravni odbor Obrtne zbornice 
Slovenije.

O zmanjšanju ali odpisu članarine odloča upravni odbor 
OZS. Predlog za zmanjšanje ali odpis članarine po tem sklepu 
pripravi in posreduje upravnemu odboru OZS območna obrtna 
zbornica skupaj z mnenjem, ki pa za odločitev upravnega od-
bora OZS ni obvezujoče.

VIII.
Obrtna zbornica Slovenije na podlagi pooblastila območ-

ne obrtne zbornice izdaja skupna obvestila oziroma odločbe o 
odmeri članarine ter opravlja druga dela za OOZ povezana s 
pobiranjem članarine.

Št. 356/06-skup
Ljubljana, dne 19. decembra 2006

Predsednik
skupščine OZS

Miroslav Klun l.r.

114. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja 
članarine Območni obrtni zbornici Ajdovščina 
za leto 2007

Na podlagi 41. člena in skladno z 39. členom Obrtnega 
zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00, 61/00, 42/02 in 18/04) 
in na podlagi 43. člena Statuta Območne obrtne zbornice Aj-
dovščina, sprejetega na 8. redni seji skupščine Območne obr-
tne zbornice Ajdovščina dne 28. 9. 2005 s spremembami in 
dopolnitvami z dne 17. 5. 2006, je skupščina Območne obrtne 
zbornice Ajdovščina na 3. seji dne 18. 12. 2006 sprejela

S K L E P
o določitvi višine in načina plačevanja članarine 
Območni obrtni zbornici Ajdovščina za leto 2007

I.
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice Ajdo-

vščina (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom fizične in 
pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost na območju, 
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na katerem deluje zbornica, kot obrtno, obrti podobno ali do-
mačo in umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega 
združevanja.

Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za vse 
člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno izkaza-
ne odločitve (prostovoljni člani).

II.
Člani iz prve točke tega sklepa plačujejo mesečno člana-

rino, kot sledi:
– Člani Območne obrtne zbornice Ajdovščina plačujejo 

članarino v višini 24 €, ki je sestavljena iz 16 € redne članarine 
in 8 € kot članski prispevek za poplačilo kredita za gradnjo 
Obrtnega doma.

Glede na priporočilo skupščine Obrtne zbornice Slovenije 
pa se v primeru pridobitve podatkov s stani Davčnega urada do 
31. 1. 2007 članarina določi, kot sledi:

– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti 
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje 
članarino v enaki višini, kot je članu bila določena za mesec 
november 2006, preračunano v evre po tečaju zamenjave;

– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni 
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje 
članarino v enaki višini, kot je članu bila določena za mesec 
november 2006, preračunano v evre po tečaju zamenjave;

– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače 
ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih 
prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, plačuje članarino v 
enaki višini, kot je članu bila določena za mesec november 
2006, preračunano v evre po tečaju zamenjave;

– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali 
umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev skupnih 
prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje članari-
ne;

– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga in 
njihova združenja) plačuje članarino v enaki višini, kot je članu 
bila določena za mesec november 2006, preračunano v evre 
po tečaju zamenjave;

– fizične in pravne osebe, ki so postali člani zbornice 
po 1. 11. 2006, plačujejo članarino v višini 24 evrov mesečno 
oziroma 5.751,50 SIT mesečno, preračunano v evre po tečaju 
zamenjave;

– prostovoljni član, v višini 24 evrov mesečno oziroma 
5.751,50 SIT mesečno, preračunano v evre po tečaju zame-
njave.

Članarino za leto 2006 (kamor sodi tudi članarina za me-
sec november 2006) je določila Skupščina Območne obrtne 
zbornice Ajdovščina dne 14. 12. 2005, s Sklepom o določitvi 
višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici 
Ajdovščina za leto 2006, ki je objavljen v Uradnem listu RS, 
št. 2/06.

III.
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena 

Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, za 
čas prekinitve ne plača članarine.

IV.
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki opra-

vljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici obračuna v 
skladu s sklenjenimi sporazumi s Kmetijsko gozdarsko zbornico 
Slovenije.

V.
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejav-

nosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članari-
ne zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko 
preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, preneha 
obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je 
prenehal z opravljanjem dejavnosti.

VI.
Obrtna zbornica Slovenije, člane s pisnim obvestilom, 

oziroma odločbo, seznani o odmeri članarine za leto 2007.
Članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v mese-

cu za pretekli mesec in se plačuje na prehodni – transakcijski 
račun št. 19100-0010141210, pri Deželni banki Slovenije d.d.

Fizične in pravne osebe, ki postanejo člani zbornice med 
letom, se seznani o odmeri članarine, s smiselno uporabo do-
ločbe prvega odstavka te točke.

VII.
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam 

iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za vsak 
primer posebej, če tako odloči upravni odbor Območne obrtne 
zbornice Ajdovščina.

VIII.
Obrtna zbornica Slovenije na podlagi pooblastila območ-

ne obrtne zbornice izdaja skupna obvestila oziroma odločbe o 
odmeri članarine ter opravlja druga dela za OOZ povezana s 
pobiranjem članarine.

Št. 70-3/2007
Ajdovščina, dne 3. januarja 2007

Predsednik
skupščine OOZ Ajdovščina

Ivo Boscarol l.r.

115. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja 
članarine Območni obrtni zbornici Kamnik za 
leto 2007

Na podlagi 39. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, 
št. 40/04 – UPB1) in na podlagi 18. člena Statuta Območne 
obrtne zbornice Kamnik, sprejetega na seji skupščine Ob-
močne obrtne zbornice Kamnik dne 8. 6. 2005, je skupščina 
Območne obrtne zbornice Kamnik na 2. seji dne 21. 12. 2006 
sprejela

S K L E P
o določitvi višine in načina plačevanja članarine 

Območni obrtni zbornici Kamnik za leto 2007

I.
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice Ka-

mnik (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom fizične in 
pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost v Republiki 
Sloveniji kot obrtno, obrti podobno ali domačo in umetnostno 
obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja.

Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za vse 
člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno izkaza-
ne odločitve (prostovoljni člani).

II.
Člani iz prve točke tega sklepa, skladno z določenimi 

osnovami v drugem odstavku 39. člena obrtnega zakona, pla-
čujejo mesečno članarino, kot sledi:

– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti 
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje 
članarino v enaki višini, kot je članu bila določena za mesec 
november 2006, preračunano v evre po tečaju zamenjave;

– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni 
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje 
članarino v enaki višini, kot je članu bila določena za mesec 
november 2006, preračunano v evre po tečaju zamenjave;
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– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače 
ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih 
prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, plačuje članarino v 
enaki višini, kot je članu bila določena za mesec november 
2006, preračunano v evre po tečaju zamenjave;

– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače 
ali umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev 
skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje 
članarine;

– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga 
in njihova združenja) plačuje članarino v enaki višini, kot je 
članu bila določena za mesec november 2006, preračunano 
v evre po tečaju zamenjave;

– fizične in pravne osebe, ki so postali člani zbornice 
po 1. 11. 2006, plačujejo članarino v višini 4.073,88 SIT me-
sečno oziroma 17,00 evrov mesečno, preračunano v evre 
po tečaju zamenjave;

– prostovoljni član, v višini 4.073,88 SIT mesečno ozi-
roma 17,00 evrov mesečno, preračunano v evre po tečaju 
zamenjave.

Članarino za leto 2006 (kamor sodi tudi članarina za 
mesec november 2006) je določila Skupščina Območne 
obrtne zbornice Kamnik dne 14. 12. 2005, s Sklepom o do-
ločitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni 
zbornici Kamnik za leto 2006, ki je objavljen v Uradnem listu 
RS, št. 5/06, in je sestavni del tega sklepa.

III.
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena 

Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, 
za čas prekinitve ne plača članarine.

IV.
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki 

opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici 
obračuna v skladu s sklenjenim sporazumom z Kmetijsko 
gozdarsko zbornico Slovenije.

V.
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem de-

javnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja čla-
narine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma 
ko preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, prene-
ha obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem 
je prenehal z opravljanjem dejavnosti.

VI.
Območna obrtna zbornica Kamnik oziroma Obrtna 

zbornica Slovenije člane s pisnim obvestilom, oziroma od-
ločbo, seznani o odmeri članarine za leto 2007.

Članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v 
mesecu za pretekli mesec in se plačuje na prehodni – tran-
sakcijski račun št. 19100-0010141210, pri Deželni banki 
Slovenije d.d.

Fizične in pravne osebe, ki postanejo člani zbornice 
med letom, se seznani o odmeri članarine, s smiselno upo-
rabo določbe prvega odstavka te točke.

VII.
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam 

iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za 
vsak primer posebej, če tako odloči upravni odbor Območne 
obrtne zbornice Kamnik.

O zmanjšanju ali odpisu članarine odloča upravni odbor 
Območne obrtne zbornice Kamnik.

VIII.
Območna obrtna zbornica Kamnik pooblasti Obrtno 

zbornico Slovenije za izdajo skupnih obvestil oziroma odloč-

be o odmeri članarine ter druga dela, povezana s pobiranjem 
članarine.

Št. 40/2006/TI
Kamnik, dne 22. decembra 2006

Predsednik skupščine OOZ Kamnik
Emil Grzinčič l.r.

116. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja 
članarine Območni obrtni zbornici Radovljica 
za leto 2007

Na podlagi 41. člena in skladno z 39. členom Obrtnega 
zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00, 61/00, 42/02 in 
18/04) in na podlagi 20. in 48. člena Statuta Območne obrtne 
zbornice Radovljica, sprejetega na seji skupščine Območ-
ne obrtne zbornice Radovljica dne 7. 4. 2005, je skupščina 
Območne obrtne zbornice Radovljica na 3. seji dne 28. 11. 
2006 sprejela

S K L E P
o določitvi višine in načina plačevanja članarine 
Območni obrtni zbornici Radovljica za leto 2007

I.
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice 

Radovljica (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom 
fizične in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost v 
Republiki Sloveniji kot obrtno, obrti podobno ali domačo in 
umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega zdru-
ževanja.

Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za vse 
člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno izkaza-
ne odločitve (prostovoljni člani).

II.
Člani iz prve točke tega sklepa, skladno z določenimi 

osnovami v drugem odstavku 39. člena Obrtnega zakona, pla-
čujejo mesečno članarino, kot sledi:

– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti 
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plaču-
je članarino v višini 1,83692% od bruto najnižje pokojninske 
osnove (169.595,00 SIT), kar znaša 3.115,32 SIT mesečno 
oziroma 13,00 eurov mesečno, preračunano v eure po tečaju 
zamenjave;

– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni 
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plaču-
je članarino v višini 1,83692% od bruto najnižje pokojninske 
osnove (169.595,00 SIT), kar znaša 3.115,32 SIT mesečno 
oziroma 13,00 eurov mesečno, preračunano v eure po tečaju 
zamenjave;

– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost doma-
če ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev 
skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, plačuje 
članarino v višini 0,91846% od bruto najnižje pokojninske 
osnove (169.595,00 SIT), kar znaša 1.577,66 SIT mesečno 
oziroma 6,50 eurov mesečno, preračunano v eure po tečaju 
zamenjave;

– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali 
umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev skupnih 
prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje članari-
ne;

– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga 
in njihova združenja) v višini 3.115,32 SIT mesečno oziroma 
13,00 eurov mesečno, preračunano v eure po tečaju zame-
njave;
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– prostovoljni član, v višini 3.115,32 SIT mesečno ozi-
roma 13,00 eurov mesečno, preračunano v eure po tečaju 
zamenjave.

III.
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena 

Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, 
za čas prekinitve ne plača članarine.

IV.
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki 

opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici 
obračuna v skladu s sklenjenim sporazumom z Kmetijsko 
gozdarsko zbornico Slovenije.

V.
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem de-

javnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja čla-
narine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma 
ko preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, prene-
ha obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem 
je prenehal z opravljanjem dejavnosti.

VI.
Članarina se za vsakega člana posebej skladno z do-

ločbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek odmeri 
z odmerno odločbo, ki jo izda Območna obrtna zbornica 
Radovljica.

Članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v 
mesecu za pretekli mesec in se plačuje na njen transakcijski 
račun.

Zapadlo in neplačano članarino skladno z določbami 
zakona, ki ureja davčni postopek izterjuje Območna obrtna 
zbornica Radovljica, ki lahko izterjavo s pogodbo prenese 
na Davčno upravo RS.

Fizične in pravne osebe, ki postanejo člani zbornice 
med letom, se seznani o odmeri članarine s smiselno upo-
rabo določbe prvega odstavka te točke.

VII.
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam 

iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za 
vsak primer posebej, če tako odloči upravni odbor Območne 
obrtne zbornice Radovljica.

VIII.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

RS.

Predsednik skupščine
OOZ Radovljica
Franc Novak l.r.

117. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja 
članarine Območni obrtni zbornici Trbovlje 
za leto 2007

Na podlagi 39. in 41. člena Obrtnega zakona (Uradni 
list RS, št. 40/04 – UPB1) in na podlagi 15. člena Statuta 
Območne obrtne zbornice Trbovlje, sprejetega na seji skup-
ščine Območne obrtne zbornice Trbovlje dne 22. 3. 2005, je 
skupščina Območne obrtne zbornice Trbovlje na 10. seji dne 
28. 12. 2006 sprejela

S K L E P
o določitvi višine in načina plačevanja 

članarine Območni obrtni zbornici Trbovlje za 
leto 2007

I.
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice Tr-

bovlje (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom fizične in 
pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost v Republiki 
Sloveniji kot obrtno, obrti podobno ali domačo in umetnostno 
obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja.

Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za 
vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno 
izkazane odločitve (prostovoljni člani).

II.
Člani iz prve točke tega sklepa, skladno z določenimi 

osnovami v drugem odstavku 39. člena Obrtnega zakona, 
plačujejo mesečno članarino, kot sledi:

– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti 
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje 
članarino v enaki višini, kot je bila članu določena za mesec 
november 2006, preračunano v evre po tečaju zamenjave;

– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni 
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje 
članarino v enaki višini, kot je članu bila določena za mesec 
november 2006, preračunano v evre po tečaju zamenjave;

– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače 
ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih 
prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, plačuje članarino v 
enaki višini, kot je članu bila določena za mesec november 
2006, preračunano v evre po tečaju zamenjave;

– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače 
ali umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev 
skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje 
članarine;

– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga 
in njihova združenja) plačuje članarino v enaki višini, kot je 
članu bila določena za mesec november 2006, preračunano 
v evre po tečaju zamenjave;

– fizične osebe, ki so iz naslova opravljanja dejavnosti 
niso zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovane, ki 
so postali člani zbornice po 1. 11. 2006, plačujejo članarino 
v višini 3.139 SIT mesečno oziroma 13,10 evrov mesečno, 
preračunano v evre po tečaju zamenjave;

– pravne osebe, ki so postali člani zbornice po 1. 11. 
2006 plačujejo članarino v višini 6.278,50 SIT mesečno ozi-
roma 26,20 evrov mesečno, preračunano v evre po tečaju 
zamenjave;

– prostovoljni član, v višini 3.139,00 SIT mesečno ozi-
roma 13,10 evrov mesečno, preračunano v evre po tečaju 
zamenjave.

Članarino za leto 2006 (kamor sodi tudi članarina za 
mesec november 2006) je določila Skupščina Območne 
obrtne zbornice Trbovlje dne 14. 12. 2005, s Sklepom o do-
ločitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni 
zbornici Trbovlje za leto 2006, ki je objavljen v Uradnem listu 
RS, št. 117/05, in je sestavni del tega sklepa.

III.
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena 

Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, 
za čas prekinitve ne plača članarine.

IV.
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki 

opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici 
obračuna v skladu s sklenjenim sporazumom z Kmetijsko 
gozdarsko zbornico Slovenije.
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V.
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem de-

javnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja čla-
narine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma 
ko preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, prene-
ha obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem 
je prenehal z opravljanjem dejavnosti.

VI.
Območna obrtna zbornica Trbovlje, člane s pisnim ob-

vestilom, oziroma odločbo, seznani o odmeri članarine za 
leto 2007.

Članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v 
mesecu za pretekli mesec in se plačuje na prehodni – tran-
sakcijski račun št. 19100-0010141210, pri Deželni banki 
Slovenije d.d.

Fizične in pravne osebe, ki postanejo člani zbornice 
med letom, se seznani o odmeri članarine, s smiselno upo-
rabo določbe prvega odstavka te točke.

VII.
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam 

iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za 
vsak primer posebej, če tako odloči upravni odbor Obrtne 
zbornice Slovenije.

O zmanjšanju ali odpisu članarine odloča upravni odbor 
Območne obrtne zbornice Trbovlje.

VIII.
Obrtna zbornica Slovenije na podlagi pooblastila Ob-

močne obrtne zbornice Trbovlje izdaja skupna obvestila 
oziroma odločbe o odmeri članarine ter opravlja druga dela 
za OOZ povezana s pobiranjem članarine.

Št. 5/1-2006
Trbovlje, dne 28. decembra 2006

Predsednik
Območne obrtne zbornice Trbovlje

Božidar Drnovšek l.r.

118. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja 
članarine Območni obrtni zbornici Ljubljana 
Šiška za leto 2007

Na podlagi 39. in 41. člena Obrtnega zakona (Uradni 
list RS, št. 40/04 – UPB1) in na podlagi 16. in 17. člena Sta-
tuta Območne obrtne zbornice Ljubljana Šiška, sprejetega 
na seji skupščine Območne obrtne zbornice Ljubljana Šiška 
dne 23. 2. 2005 je skupščina Območne obrtne zbornice Lju-
bljana Šiška na 3. pisni seji dne 28. 12. 2006 sprejela

S K L E P
o določitvi višine in načina plačevanja 

članarine Območni obrtni zbornici Ljubljana 
Šiška za leto 2007

I.
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice 

Ljubljana Šiška (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom 
fizične in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost v 
Republiki Sloveniji kot obrtno, obrti podobno ali domačo in 

umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega zdru-
ževanja.

Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za 
vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno 
izkazane odločitve (prostovoljni člani).

II.
Člani iz prve točke tega sklepa, skladno z določenimi 

osnovami v drugem odstavku 39. člena obrtnega zakona, 
plačujejo mesečno članarino, kot sledi:

– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti 
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje 
članarino v enaki višini, kot je bila članu določena za mesec 
november 2006, preračunano v evre po tečaju zamenjave;

– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni 
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje 
članarino v enaki višini, kot je bila članu določena za mesec 
november 2006, preračunano v evre po tečaju zamenjave;

– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače 
ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih 
prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, plačuje članarino v 
enaki višini, kot je bila članu določena za mesec november 
2006, preračunano v evre po tečaju zamenjave;

– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače 
ali umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev 
skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje 
članarine;

– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga 
in njihova združenja) plačuje članarino v višini 2.995,50 SIT 
mesečno oziroma 12,50 evrov mesečno, preračunano v evre 
po tečaju zamenjave;

– fizične in pravne osebe, ki so postali člani zbornice 
po 1. 11. 2006, plačujejo članarino v višini 2.995,50 SIT me-
sečno oziroma 12,50 evrov mesečno, preračunano v evre 
po tečaju zamenjave;

– prostovoljni član, v višini 2.995,50 SIT mesečno ozi-
roma 12,50 evrov mesečno, preračunano v evre po tečaju 
zamenjave.

Članarino za leto 2006 (kamor sodi tudi članarina za 
mesec november 2006) je določila Skupščina Območne 
obrtne zbornice Ljubljana Šiška dne 7. 6. 2006, s Sklepom 
o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni 
obrtni zbornici Ljubljana Šiška od 1. 7. 2006 dalje, ki je 
objavljen v Uradnem listu RS, št. 64/06 in je sestavni del 
tega sklepa.

III.
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena 

Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, 
za čas prekinitve ne plača članarine.

IV.
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki 

opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici 
obračuna v skladu s sklenjenim sporazumom z Kmetijsko 
gozdarsko zbornico Slovenije.

V.
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem de-

javnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja čla-
narine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma 
ko preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, prene-
ha obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem 
je prenehal z opravljanjem dejavnosti.

VI.
Območna obrtna zbornica Ljubljana Šiška, člane s pi-

snim obvestilom oziroma odločbo, seznani o odmeri člana-
rine za leto 2007.
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Članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v 
mesecu za pretekli mesec in se plačuje na prehodni – tran-
sakcijski račun št. 19100-0010141210, pri Deželni banki 
Slovenije d.d.

Fizične in pravne osebe, ki postanejo člani zbornice 
med letom, se seznani o odmeri članarine, s smiselno upo-
rabo določbe prvega odstavka te točke.

VII.
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam 

iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za 
vsak primer posebej, če tako odloči upravni odbor Območne 
obrtne zbornice Ljubljana Šiška.

O odločitvi iz prvega odstavka te točke, je Območ-
na obrtna zbornica Ljubljana Šiška dolžna pisno obvestiti 
Upravni odbor Obrtne zbornice Slovenije.

VIII.
Območna obrtna zbornica Ljubljana Šiška, je poobla-

stila Obrtno zbornico Slovenije, za skupno izdajanje obvestil 
oziroma odločb o odmeri članarine ter za druga dejanja, 
povezana s pobiranjem članarine.

IX.
Ta sklep nadomešča Sklep o določitvi višine in načina 

plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ljubljana Šiška 
za leto 2007, ki ga je sprejela skupščina Območne obrtne 
zbornice Ljubljana Šiška, na svoji 2. redni seji, dne 6. 12. 
2006 in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 134/06.

Št. S2/2007
Ljubljana, dne 28. decembra 2006

Predsednik
Območne obrtne zbornice

Ljubljana Šiška
Stanko Novak l.r.

119. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja 
članarine Območni obrtni zbornici Ljubljana 
Moste - Polje za leto 2007

Na podlagi 41. člena in skladno s 39. členom Obrtnega 
zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00, 61/00, 42/02, 18/04, 
in 40/04) in na podlagi 15. in 49. člena Statuta Območne 
obrtne zbornice Ljubljana Moste - Polje, številka 824/06-hm, 
sprejetega na seji skupščine Območne obrtne zbornice Lju-
bljana Moste - Polje dne 18. 12. 2006 je skupščina Območne 
obrtne zbornice Ljubljana Moste - Polje na svoji 1. redni seji 
dne 18. 12. 2006 sprejela

S K L E P
o določitvi višine in načina plačevanja 

članarine Območni obrtni zbornici Ljubljana 
Moste - Polje za leto 2007

I.
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice Lju-

bljana Moste - Polje (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s sta-
tusom fizične in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejav-
nost na območju Območne obrtne zbornice Ljubljana Moste 
- Polje kot obrtno, obrti podobno ali domačo in umetnostno 
obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja.

Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za 
vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno 
izkazane odločitve (prostovoljni člani).

II.
Člani iz prve točke tega sklepa plačujejo mesečno 

članarino, kot sledi:
– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti 

zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje 
članarino v višini 2,72% od najnižje zavarovalne osnove za 
obračun prispevka za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, vendar ta osnova ne sme biti nižja od najnižje 
pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov 
in prispevkov, in ne višja od dvakratne najnižje pokojninske 
osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispev-
kov;

– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni 
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje 
članarino v višini 2,72% od najnižje zavarovalne osnove za 
obračun prispevka za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, vendar ta osnova ne sme biti nižja od najnižje 
pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov 
in prispevkov, in ne višja od dvakratne najnižje pokojninske 
osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispev-
kov;

– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače 
ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih 
prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, plačuje članarino 
v višini 2,72% od najnižje zavarovalne osnove za obračun 
prispevka za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko za-
varovanje, vendar ta osnova ne sme biti nižja od najnižje 
pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov 
in prispevkov, in ne višja od dvakratne najnižje pokojninske 
osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispev-
kov;

– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače 
ali umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev 
skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje 
članarine;

– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga 
in njihovega združevanja), mesečno v višini 20 EUR;

– prostovoljni člani, v višini 20 EUR mesečno;

III.
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem de-

javnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja čla-
narine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma 
ko preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, prene-
ha obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem 
je prenehal z opravljanjem dejavnosti.

IV.
Članarina se plačuje mesečno, najpozneje do vsakega 

15. v tekočem mesecu za pretekli mesec.

V.
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam 

iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za 
vsak primer posebej, če tako odloči Upravni odbor Območne 
obrtne zbornice Ljubljana Moste - Polje.

VI.
Članarina se za vsakega člana posebej skladno z do-

ločbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek odmeri 
z odmerno odločbo, ki jo izda Območna obrtna zbornica 
Ljubljana Moste - Polje.

Članarina se plačuje Območni obrtni zbornici Ljubljana 
Moste - Polje na podlagi odmerne odločbe na njen transak-
cijski račun.
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Zapadlo in neplačano članarino skladno z določbami 
zakona, ki ureja davčni postopek izterjuje Območna obrtna 
zbornica Ljubljana Moste - Polje, ki lahko izterjavo s pogod-
bo prenese na Davčno upravo Republike Slovenije.

Št. 857/06-hm
Ljubljana, dne 18. decembra 2006

Predsednik
Območne obrtne zbornice

Ljubljana Moste - Polje
Dušan Kravos l.r.

120. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja 
članarine Območni obrtni zbornici Sežana za 
leto 2007

Na podlagi 39. in 41. člena Obrtnega zakona (Uradni 
list RS, št. 40/04 – UPB1) in na podlagi 15. in 47. člena Sta-
tuta Območne obrtne zbornice Sežana, sprejetega na seji 
skupščine Območne obrtne zbornice Sežana, dne 10. maja 
2005, je skupščina Območne obrtne zbornice Sežana na 2. 
redni seji dne 19. 12. 2006 sprejela

S K L E P
o določitvi višine in načina plačevanja 

članarine Območni obrtni zbornici Sežana  
za leto 2007

I.
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice Se-

žana (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom fizične in 
pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost v Republiki 
Sloveniji kot obrtno, obrti podobno ali domačo in umetnostno 
obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja.

Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za 
vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno 
izkazane odločitve (prostovoljni člani).

II.
Člani iz prve točke tega sklepa, skladno z določenimi 

osnovami v drugem odstavku 39. člena obrtnega zakona, 
plačujejo mesečno članarino, kot sledi:

– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti 
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje 
članarino v enaki višini, kot je članu bila določena za mesec 
november 2006, znižana za 20%, preračunano v evre po 
tečaju zamenjave;

– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni 
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje 
članarino v enaki višini, kot je članu bila določena za mesec 
november 2006, znižana za 20%, preračunano v evre po 
tečaju zamenjave;

– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače 
ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih 
prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, plačuje članarino 
v enaki višini, kot je članu bila določena za mesec novem-
ber 2006, znižana za 20%, preračunano v evre po tečaju 
zamenjave;

– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače 
ali umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev 
skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje 
članarine;

– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga 
in njihova združenja) plačuje članarino v enaki višini, kot je 

članu bila določena za mesec november 2006, znižana za 
20%, preračunano v evre po tečaju zamenjave;

– fizične in pravne osebe, ki so postali člani zbornice 
po 1. 11. 2006, plačujejo članarino v višini 5.991,00 SIT 
mesečno oziroma 25 evrov mesečno, preračunano v evre 
po tečaju zamenjave;

– prostovoljni član, v višini 5.991,00 SIT mesečno ozi-
roma 25 evrov mesečno, preračunano v evre po tečaju 
zamenjave.

Članarino za leto 2006 (kamor sodi tudi članarina za 
mesec november 2006) je določila Skupščina Območne 
obrtne zbornice Sežana, dne 21. 12. 2005, s Sklepom o do-
ločitvi višine in načina plačevanja članarine Obrtni zbornici 
Slovenije za leto 2006, ki je objavljen v Uradnem listu RS, 
št. 6/06, in je sestavni del tega sklepa.

III.
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena 

Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, 
za čas prekinitve ne plača članarine.

IV.
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki 

opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici 
obračuna v skladu s sklenjenim sporazumom s Kmetijsko 
gozdarsko zbornico Slovenije.

V.
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem de-

javnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja čla-
narine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma 
ko preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, prene-
ha obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem 
je prenehal z opravljanjem dejavnosti.

VI.
Območna obrtna zbornica Sežana člane s pisnim ob-

vestilom oziroma odločbo seznani o odmeri članarine za 
leto 2007.

Članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v 
mesecu za pretekli mesec in se plačuje na prehodni – tran-
sakcijski račun št. 19100-0010141210, odprt pri Deželni 
banki Slovenije d.d.

Fizične in pravne osebe, ki postanejo člani zbornice 
med letom, se seznani o odmeri članarine s smiselno upo-
rabo določbe prvega odstavka te točke.

VII.
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam 

iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za 
vsak primer posebej, če tako odloči upravni odbor Območne 
obrtne zbornice Sežana v skladu s sprejetimi kriteriji.

O odločitvi iz prvega odstavka te točke je Območna 
obrtna zbornica Sežana dolžna pisno obvestiti Upravni odbor 
Obrtne zbornice Slovenije.

VIII.
Območna obrtna zbornica Sežana je pooblastila Obrtno 

zbornico Slovenije za skupno izdajanje obvestil oziroma 
odločb o odmeri članarine ter za druga dejanja, povezana s 
pobiranjem članarine.

Št. 443/12-06
Sežana, dne 20. decembra 2006

Predsednik
Območne obrtne zbornice Sežana

Milan Škapin l.r.
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OBČINE

BREŽICE

121. Sklep o revalorizaciji odškodnine

Na podlagi 4. člena Pravilnika o obremenjevanju ne-
premičnega premoženja v lasti in upravljanju Občine Brežice 
– služnostne pravice (Uradni list RS, št. 24/06) izdaja župan 
Občine Brežice 

S K L E P
o revalorizaciji odškodnine

1. člen
Spremeni se odškodnina določena v drugem odstavku 

3. člena Pravilnika o obremenjevanju nepremičnega premože-
nja v lasti in upravljanju Občine Brežice – služnostne pravice 
(Uradni list RS, št. 24/06) in znaša poslej 5,673 €.

2. člen
Spremenijo se odškodnine določene v tretjem odstavku 

3. člena in znašajo poslej:

Katastrska kultura Odškodnina v €/m2

njiva 2,271

travnik 2,271

pašnik 0,568

sadovnjak 2,271

vinograd 2,271

gozd 1,136

neplodna zemljišča 0,453

3. člen
Ta sklep prične veljati in se uporabljati naslednji dan po 

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

122. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi 
sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta 
»Ob Cesti svobode – jug v Brežicah – na 
območju prostorske enote Marof – Kare II«

Na podlagi 31. in 34. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 110/02 in popr. 8/03) in 30. člena Statuta 
Občina Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je 
župan Občine Brežice sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb 
in dopolnitev ureditvenega načrta »Ob Cesti 

svobode – jug v Brežicah – na območju 
prostorske enote Marof – Kare II«

1. člen
Javno se razgrne predlog sprememb in dopolnitev ure-

ditvenega načrta »Ob Cesti svobode – jug v Brežicah – na 

območju prostorske enote Marof – Kare II«, ki ga je pod št. pro-
jekta UN-09-04/06 izdelal CRP d.o.o. Predmet je sprememba 
oblikovanja fasad in minimalnih gabaritov trgovskega objekta.

2. člen
Javna razgrnitev bo od 19. 1. do vključno 2. 2. 2007 v 

prostorih Občine Brežice, Oddelek za prostorsko načrtovanje in 
razvoj, Cesta prvih borcev 18, Brežice (podstrešje) in v prosto-
rih Krajevne skupnosti Zakot – Bukošek – Trnje, kjer se bosta 
nahajali tudi knjigi pripomb.

3. člen
Javna obravnava bo dne 24. 1. 2007 ob 15. uri v prostorih 

Oddelka za prostorsko načrtovanje in razvoj Občine Brežice 
(podstrešje).

4. člen
Pripombe, ki se nanašajo na razgrnjen predlog, lahko za-

interesirani podajo v času javne razgrnitve v knjigi pripomb, na 
javni obravnavi ali posredujejo po pošti na Občino Brežice, Od-
delek za prostorsko načrtovanje in razvoj, p.p. 132, Brežice.

5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

RS.

Št. 3505-8/2006
Brežice, dne 5. januarja 2007

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

CELJE

123. Program priprave sprememb in dopolnitev 
zazidalnega načrta Gospodarska cona v Celju 
– kompleks lahke industrije Lava II – Ingrad

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena Statuta Mestne občine 
Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 
117/00, 108/01 in 70/06) je župan Mestne občine Celje dne 
27. septembra 2006 sprejel

P R O G R A M   P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta 
Gospodarska cona v Celju – kompleks lahke 

industrije Lava II – Ingrad

1. člen
S tem programom priprave se podrobneje določajo pro-

gramska izhodišča, vsebina strokovnih podlag, način pridobitve 
in financiranja strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pri-
pravo Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta, subjekti, ki 
sodelujejo pri pripravi IPA ter roki za posamezne faze priprave 
IPA.

2. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga

Del območja med podaljškom Dečkove ceste na severu, 
območjem Telekoma na zahodu, kompleksom Komunale Celje 
na jugu in podaljškom Čopove ulice na vzhodu je izgrajeno s 
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poslovnimi, proizvodnimi in trgovskimi oziroma skladiščnimi 
objekti, v večini za namen nekdanje gradbene industrije Ingrad, 
nekateri pa so novejšega datuma, zgrajeni za druge poslovne 
dejavnosti po razpadu firme Ingrad. Za opredelitev možno-
sti novih dejavnosti in pogojev za urbanistično-arhitektonsko 
oblikovanje novih objektov ter prenovo obstoječih, predvsem 
pa za ureditev prometnega režima znotraj prej enovitega indu-
strijskega kompleksa so bile izdelane Spremembe in dopolnitve 
zazidalnega načrta Lava II – Ingrad (proj. št. 44/97 Razvojni 
center Planiranje Celje d.o.o., Uradni list RS, št. 56/99). Po do-
ločbah Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ZN Lava 
II – Ingrad je možna umestitev trgovsko poslovnih dejavnosti 
v objekte, ki so locirani ob javnih cestah, znotraj kompleksa 
pa le dejavnosti, ki niso namenjene posameznikom oziroma 
trgovini na drobno.

Danes je obravnavano območje skoraj v celoti izgrajeno, 
znotraj obravnavanega kompleksa so se umestile različne de-
javnosti, nekatere tudi ne docela v skladu z zgoraj navedenimi 
pogoji. Tako je na južnem robu v novo izgrajenem objektu 
umeščen fitnes center. Ker je objekt lahko dostopen po interni 
cesti, ki naj bi imela status javne dovozne ceste, možno je 
zagotoviti zadostno število parkirnih mest, zlasti ker je obra-
tovalni čas drugačen kot za druge dejavnosti znotraj območja, 
veljavni ZN pa ne dopušča takšne namembnosti, daje lastnik 
obravnavanega objekta pobudo za spremembo veljavnega IPA, 
ki bi omogočila njegovo prostorsko namero.

3. člen
Predmet, programska izhodišča in namen

Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta 
Lava II – Ingrad je prostorska ureditev, ki bo ob upoštevanju 
obstoječe komunalne in cestno-prometne ureditve ter veljavnih 
normativov podala pogoje prostorske umestitve prostorov za 
športno rekreativno dejavnost-fitnes centra z gostinsko po-
nudbo-dnevnim barom v objektu na južnem robu kompleksa 
Ingrad.

Ker obravnavana sprememba določa le pogoje umestitve 
dejavnosti, zaradi spremembe pa se ne spreminja namenska 
raba ter se tudi drugače ne povzroča bistvenih vplivov na okolje 
in naravne vrednote, se spremembe in dopolnitve ZN vodijo po 
skrajšanem postopku.

4. člen
Ureditveno območje IPA

Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načr-
ta Lava II-Ingrad so zemljišča na južnem robu kompleksa, 
ki zajemajo parcele s številkami: 1115/71, 1115/70, 1115/69, 
1115/68, 1115/67, 1115/66, 1115/65, 1115/64 in 1115/63, vse 
k.o. Medlog.

5. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci

Pripravljavec sprememb in dopolnitev ZN je Mestna obči-
na Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za 
prostorsko načrtovanje in evropske zadeve na pobudo investi-
torja R&B GYM d.o.o., Petrovče 222, 3301 Petrovče, ki je tudi 
naročnik izdelave predmetnih sprememb in dopolnitev ZN.

Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic za 
izdelavo sprememb in dopolnitev ZN so:

– Mestna občina Celje-Oddelek za okolje in prostor ter 
komunalo

Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve, 
Referat za promet in varovanje okolja

– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o. (Lava 2a, Celje)
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje (Lava 1, Celje)
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električni 

energije d.d. (Vrunčeva 2A, Celje)
– Energetika Celje, JP d.o.o. (Smrekarjeva 1, Celje)
– Javne naprave, JP d.o.o. (Teharska 49, Celje)

– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Inšpek-
torat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
Izpostava Celje (Dečkova 36, Celje).

V postopku izdelave IPA morajo nosilci urejanja v skladu s 
34. členom ZUreP-1 podati smernice za načrtovanje predvide-
ne prostorske ureditve v roku 15 dni (skrajšan postopek).

Organi in organizacije (nosilci urejanja) podajo mnenja na 
usklajeni predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta 
(osnutek IPA, ki je že usklajen s stališčem Mestnega sveta do 
pripomb in predlogov iz javne razgrnitve) v roku 15 dni. Če v 
predpisanem roku ne podajo smernic in mnenj, se šteje, da jih 
nimajo, oziroma, da se strinjajo s predlogom.

Kolikor se v postopku priprave IPA ugotovi, da je potrebno 
pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki 
zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.

6. člen
Seznam strokovnih podlag za načrtovanje predvidene 

prostorske ureditve
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev ZN je potrebno upo-

števati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga 
gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in 
ohranjanja narave, relevantna za izdelavo naloge:

– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje 
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine 
srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od 
leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celj-
ski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list 
RS, št. 86/01),

– Spremembe in dopolnitve ZN Lava II – Ingrad (proj. 
št. 44/97 Razvojni center Planiranje Celje d.o.o., Uradni list 
RS, št. 56/99).

7. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev

Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano 
zemljišče skladno z določbami 158. člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 110/02) – v nadaljevanju ZUreP-1 
izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega pro-
storskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona 
o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02) in ga 
izbere pobudnik oziroma investitor. Investitor sprememb in 
dopolnitev zazidalnega načrta je R&B GYM d.o.o., Petrovče 
222, 3301 Petrovče.

Le-ta zagotovi tudi idejne zasnove vseh tistih rešitev, 
ureditev in ukrepov, ki so odvisni od načrtovane prostorske 
ureditve in morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale 
iz smernic nosilcev urejanja prostora.

Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se pripravijo 
v skladu s 73. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list 
RS, št. 110/02 – v nadaljevanju ZUreP-1) ter Pravilnikom o 
podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave lokacijskih načrtov 
ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04). 
IPA mora biti izdelan v digitalni obliki in predan pripravljavcu 
v dveh izvodih v standardni obliki in na CD-ROM-u v digitalni 
obliki.

8. člen
Navedba in način pridobitve geodetskih podlag

Za območje predvidene prostorske ureditve je pobudnik 
dolžan pridobiti geodetske podlage izdelane v skladu z veljavno 
zakonodajo.

9. člen
Faze in roki za pripravo IPA

Rokovno je priprava predloga IPA vezana na pogodbene 
obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem. Postopek pri-
prave in sprejema sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta 
bo potekal po naslednjem terminskem planu:
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– Župan Mestne občine Celje s podpisom potrdi program 
priprave. Objava Programa priprave v Uradnem listu RS.

(Medtem izbrani načrtovalec s strani pobudnika pripravi 
grafične podloge za pridobitev smernic)

– Nosilci planiranja na državni in lokalni ravni podajo v 
skladu s 34. členom ZUreP-1 smernice za načrtovanje predvi-
dene prostorske ureditve v roku 15 dni.

– Ob predpostavki, da so aktivnosti nosilcev planiranja 
opravljene v podanih rokih, pripravljavec skupaj z izbranim 
načrtovalcem pripravi predlog sprememb in dopolnitev zazidal-
nega načrta za namen javne razgrnitve.

– Župan sprejme sklep o javni razgrnitvi, ki se objavi v 
Uradnem listu RS.

– Izvede se javna razgrnitev predloga načrtovane pro-
storske ureditve z javno obravnavo na Mestni četrti Savinja in 
v prostorih Mestne občine Celje, ki traja 15 dni.

– Župan zavzame stališča do pripomb in predlogov, po-
danih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega 
mnenja nosilca izdelave sprememb in dopolnitev zazidalnega 
načrta in občinske strokovne službe, ki predhodno obravnava 
pripombe in predloge.

– Mestni svet sprejme na predlog župana stališče do pri-
pomb in predlogov podanih v javni razgrnitvi in javni obravnavi.

– Pripravljavec in načrtovalec pripravita usklajeni predlog 
prostorskega akta. Istočasno pripravljavec pozove nosilce pla-
niranja na državni in lokalni ravni, da dajo mnenja k usklajene-
mu predlogu prostorskega akta; rok je 15 dni.

– Župan Mestne občine Celje posreduje, po predhodni 
obravnavi na Odboru za okolje in prostor ter komunalne za-
deve, usklajeni predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega 
načrta Mestnemu svetu s predlogom, da ga obravnava ter 
sprejme v I. obravnavi.

– Mestni svet obravnava in sprejme na predlog župana 
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta – 	
II. obravnava.

– Objava odloka v Uradnem listu RS.

10. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem

Finančna sredstva za pripravo Sprememb in dopolnitev 
ZN zagotovi investitor predvidene prostorske ureditve.

11. člen
Program priprave sprememb in dopolnitev ZN začne ve-

ljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

Št. 3505-022/2006-4200 MGM
Celje, dne 13. decembra 2006

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l.r.

124. Program priprave sprememb in dopolnitev 
zazidalnega načrta Otok (skrajšani postopek)

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena Statuta Mestne občine 
Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 
117/00 in 108/01) je župan Mestne občine Celje sprejel

P R O G R A M   P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta 

Otok (skrajšani postopek)

1. člen
S tem programom priprave se podrobneje določajo pro-

gramska izhodišča, vsebina strokovnih podlag, način pridobi-

tve in financiranja strokovnih rešitev in geodetskih podlag za 
pripravo Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Otok, 
subjekti, ki sodelujejo pri pripravi IPA ter roki za posamezne 
faze priprave.

2. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga

S prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine 
Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi se-
stavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za 
obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine 
Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, 
Uradni list RS, št. 86/01) je predmetno območje obravnavano 
kot površine za stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavno-
sti znotraj ureditvenega območja, katerega prostorsko urejanje 
opredeljuje Zazidalni načrt Otok, ki je bil izdelan leta 1963 in 
noveliran leta 1978. Obravnavano območje je bilo v glavnem 
že izgrajeno z individualnimi stanovanjskimi objekti in dvojčki, 
različnih višinskih in tlorisnih gabaritov glede na kleto izgradnje 
objekta.

Lastnik zemljišča s parc. št. 884 k.o. Celje želi porušiti 
starejšo enodružinsko stanovanjsko stavbo in zgraditi na tej 
parceli dvojček. Ker veljavni zazidalni načrt ne podaja pogojev 
za nadomestno gradnjo in drugih pogojev, na podlagi katerih bi 
bilo možno realizirati investitorjevo namero, je treba na pobudo 
investitorja izdelati spremembe in dopolnitve zazidalnega načr-
ta za obravnavano območje.

3. člen
Predmet, programska izhodišča in namen

Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta 
Otok je prostorska ureditev, ki bo podala urbanistično arhitek-
tonske pogoje za rušitev obstoječega enodružinskega objekta 
in umestitev in gradnjo novega dvodružinskega stanovanjskega 
objekta-dvojčka na zemljišču s parcelno št. 884 k.o. Celje.

Pri zasnovi prostorske ureditve je potrebno kot robni po-
goj upoštevati poplavnost območja, upoštevati pa je potrebno 
tudi priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, 
št. 122/04) glede stopnje izkoriščenosti zemljišč za gradnjo 
(gradbenih parcel) znotraj mestne soseske.

Ker nameravana prostorska ureditev ne spreminja osnov-
ne namenske rabe prostora in ne ogroža naravnih vrednot, se 
nanaša le na umestitev in gabarit dvodružinske stanovanjske 
hiše kot dvojčka, za kar ni potrebna presoja vplivov na okolje 
ter tudi sicer bistveno ne vpliva na rabo sosednjih zemljišč ali 
objektov, se spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Otok 
vodijo in sprejmejo po skrajšanem postopku.

4. člen
Ureditveno območje IPA

Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je 
zemljišče s parcelno št. 884 k.o. Celje.

5. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci

Pripravljavec sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta 
je Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter ko-
munalo, Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve 
na pobudo investitorja gradnje stanovanjskega objekta Pakman 
pogonska tehnika d.o.o., Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje, ki 
je tudi naročnik izdelave sprememb in dopolnitev zazidalnega 
načrta.

Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic za 
izdelavo lokacijskega načrta so:

– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter 
komunalo Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zade-
ve, Referat za promet in varovanje okolja

– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o. (Lava 2a, Celje)
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje (Lava 1, Celje)
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– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne 
energije d.d. (Vrunčeva 2A, Celje)

– Energetika Celje, JP d.o.o. (Smrekarjeva 1, Celje)
– Javne naprave, JP d.o.o. (Teharska 49, Celje)
– RS-Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za 

okolje – Območna pisarna Celje
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Inšpek-

torat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
Izpostava Celje (Dečkova 36, Celje).

V postopku izdelave IPA morajo nosilci urejanja v skladu s 
34. členom ZUreP-1 podati smernice za načrtovanje predvide-
ne prostorske ureditve v roku 15 dni (skrajšan postopek).

Organi in organizacije (nosilci urejanja) podajo mnenja na 
usklajeni predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta 
(osnutek IPA, ki je že usklajen s stališčem Mestnega sveta do 
pripomb in predlogov iz javne razgrnitve) v roku 15 dni. Če v 
predpisanem roku ne podajo smernic in mnenj, se šteje, da jih 
nimajo oziroma da se strinjajo s predlogom.

Kolikor se v postopku priprave IPA ugotovi, da je potrebno 
pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki 
zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.

6. člen
Seznam strokovnih podlag za načrtovanje predvidene 

prostorske ureditve
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta 

je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne pod-
lage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva 
okolja in ohranjanja narave, relevantna za izdelavo naloge:

– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje 
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine 
srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od 
leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celj-
ski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list 
RS, št. 86/01),

– Zazidalni načrt Otok I (reambulacija-proj. št. 9/78 Ra-
zvojni center Celje TOZD Planiranje; UVC št. 28/63, 5/70, 
Uradni list SRS, št. 42/72, 10/74, 15/74, 24/75, 3/76, 22/77, 
24/77, 16/79, 31/81, in 42/86, Uradni list RS, št. 1/91, 16/91, 
23/91, 27/95, 34/00, 105/00, 45/02 in 138/04).

7. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev

Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano 
zemljišče skladno z določbami 158. člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 110/02) - v nadaljevanju: ZUreP-1 
izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega pro-
storskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o 
graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02) in ga izbere 
pobudnik oziroma investitor. Investitor sprememb in dopolnitev 
zazidalnega načrta je Pakman pogonska tehnika d.o.o., Ulica 
XIV. divizije 14, 3000 Celje.

Le-ta zagotovi tudi idejne zasnove vseh tistih rešitev, 
ureditev in ukrepov, ki so odvisni od načrtovane prostorske 
ureditve in morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale 
iz smernic nosilcev urejanja prostora.

Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se pripravijo 
v skladu s 73. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list 
RS, št. 110/02 - v nadaljevanju: ZUreP-1) ter Pravilnikom o 
podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave lokacijskih načrtov 
ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04). 
IPA mora biti izdelan v digitalni obliki in predan pripravljavcu v 
dveh izvodih v standardni obliki in na disketi ali CD-ROM-u v 
digitalni obliki.

8. člen
Navedba in način pridobitve geodetskih podlag

Za območje predvidene prostorske ureditve je pobudnik 
dolžan pridobiti geodetske podlage izdelane v skladu z veljavno 
zakonodajo.

9. člen
Faze in roki za pripravo IPA

Rokovno je priprava predloga IPA vezana na pogodbene 
obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem. Postopek pri-
prave in sprejema sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta 
bo potekal po naslednjem terminskem planu:

– Župan Mestne občine Celje s podpisom potrdi program 
priprave. Objava Programa priprave v Uradnem listu RS.

(Medtem izbrani načrtovalec s strani pobudnika pripravi 
grafične podloge za pridobitev smernic).

– Nosilci planiranja na državni in lokalni ravni podajo v 
skladu s 34. členom ZUreP-1 smernice za načrtovanje predvi-
dene prostorske ureditve v roku 15 dni.

– Ob predpostavki, da so aktivnosti nosilcev planiranja 
opravljene v podanih rokih, pripravljavec skupaj z izbranim 
načrtovalcem pripravi predlog sprememb in dopolnitev zazidal-
nega načrta za namen javne razgrnitve.

– Župan sprejme sklep o javni razgrnitvi, ki se ga objavi 
v Uradnem listu RS.

– Izvede se javna razgrnitev predloga načrtovane pro-
storske ureditve z javno obravnavo na Mestni četrti Savinja in 
v prostorih Mestne občine Celje, ki traja 15 dni.

– Župan zavzame stališča do pripomb in predlogov, po-
danih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega 
mnenja nosilca izdelave sprememb in dopolnitev zazidalnega 
načrta in občinske strokovne službe, ki predhodno obravnava 
pripombe in predloge.

– Mestni svet sprejme na predlog župana stališče do 
pripomb in predlogov podanih v javni razgrnitvi in javni obrav-
navi.

– Pripravljavec in načrtovalec pripravita usklajeni predlog 
prostorskega akta. Istočasno pripravljavec pozove nosilce pla-
niranja na državni in lokalni ravni, da dajo mnenja k usklajene-
mu predlogu prostorskega akta; rok je 15 dni.

– Župan Mestne občine Celje posreduje, po predhodni 
obravnavi na Odboru za okolje in prostor ter komunalne za-
deve, usklajeni predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega 
načrta Mestnemu svetu s predlogom, da ga obravnava ter 
sprejme v I. obravnavi.

– Mestni svet obravnava in sprejme na predlog župana 
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta – 	
II. obravnava.

– Objava odloka v Uradnem listu RS.

10. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem

Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev 
zazidalnega načrta zagotovi pobudnik.

11. člen
Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega 

načrta začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

Št. 3505-019/2006-4200 MGM
Celje, dne 11. decembra 2006

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l.r.

125. Program priprave sprememb in dopolnitev 
prostorskih ureditvenih pogojev za območje 
Zgornja Hudinja - Lahovna

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena Statuta Mestne občine 
Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 
117/00 in 108/01) je župan Mestne občine Celje sprejel
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P R O G R A M   P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih  

ureditvenih pogojev za območje  
Zgornja Hudinja - Lahovna

1. člen
S tem programom priprave se podrobneje določajo pro-

gramska izhodišča, način pridobitve in financiranja strokovnih 
rešitev in geodetskih podlag za pripravo sprememb in dopol-
nitev izvedbenega prostorskega akta (v nadaljevanju: IPA) za 
območje individualne gradnje na Lahovni, subjekti, ki sodelujejo 
pri pripravi sprememb in dopolnitev IPA ter posamezne faze 
priprave IPA.

2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo

Ureditveno območje, ki je predmet obravnave, pred-
stavlja zemljišče v Celjskem prostorskem planu (prostorske 
sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od 
leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročne-
ga družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 
do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski pro-
storski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, 
št. 86/01)), opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč za sta-
novanjske in spremljajoče dejavnosti. Pogoje na predmetnih 
zemljiščih določa Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih 
pogojev za območje Zgornja Hudinja - Lahovna (objavljen v 
Uradnem listu SRS, št. 36/88), projekt izdelal RC Planiranje 
Celje št. 84/86, spremembe in dopolnitve (Uradni list RS, 
št. 45/96), ki pa na predmetnem območju z namensko rabo ni 
usklajen. Razlog za spremembe in dopolnitve IPA je namera 
lastnika zemljišča, da zgradi na predmetnem zemljišču novo 
enostanovanjsko stavbo.

3. člen
Predmet, programska izhodišča in namen

Predmet sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih 
pogojev za območje Lahovna - Zg. Hudinja (proj. št. 84/86 
Razvojni center Celje - TOZD PLANIRANJE; Uradni list SRS, 
št. 36/88, in Uradni list RS, št. 70/95, 21/02 ter 29/06) je uskla-
ditev meje zazidljivosti območja z ozn. »3b« z mejo območja 
stavbnih zemljišč, kot je opredeljena po prostorskih sestavinah 
Celjskega prostorskega plana (zemljišče s parc. št. 89 k.o. Sp. 
Hudinja) in določitev pogojev urejanja ob upoštevanju temeljnih 
ciljev urejanja prostora in varstva okolja.

Ker nameravana prostorska ureditev ne spreminja 
osnovne namenske rabe prostora in ne ogroža naravnih 
vrednot ter se nanaša na možnost prostorske umestitve sta-
novanjskega objekta ob upoštevanju omejitvenih faktorjev 
zaradi bližine obstoječega in predvidenega magistralnega 
plinovoda, za kar ni potrebna presoja vplivov na okolje ter 
tudi sicer bistveno ne vpliva na rabo sosednjih zemljišč ali 
objektov, se postopek sprejemanja Sprememb in dopolnitev 
PUP za območje Lahovna - Zg. Hudinja vodi po skrajšanem 
postopku.

4. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci

Pripravljavec sprememb in dopolnitev prostorskega akta 
je Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter ko-
munalo, Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve 
na pobudo lastnika zemljišča Freitag Franja, Zg. Hudinja 18, 
3000 Celje.

Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in 
mnenj skladno z ZUreP-1 za izdelavo sprememb in dopolnitev 
IPA so:

– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter 
komunalo Referat za promet in varovanje okolja

– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2a, Celje
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električni 

energije d.d., Vrunčeva 2A, Celje
– Geoplin d.o.o., Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 11, 

1001 Ljubljana
– Energetika Celje, JP d.o.o. (Smrekarjeva 1, Celje)
– Javne naprave, JP d.o.o., Teharska 49, Celje
– RS-Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za 

okolje-Območna pisarna Celje
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Inšpek-

torat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
izpostava Celje, Dečkova 36, Celje.

V postopku izdelave IPA morajo nosilci urejanja v skladu s 
34. členom ZUreP-1 podati smernice za načrtovanje predvide-
ne prostorske ureditve v roku 15 dni (skrajšan postopek).

Organi in organizacije (nosilci urejanja) podajo mnenja 
na usklajeni predlog sprememb in dopolnitev PUP (osnutek 
IPA, ki je že usklajen s stališčem Mestnega sveta do pripomb 
in predlogov iz javne razgrnitve) v roku 15 dni. Če v predpisa-
nem roku ne podajo smernic in mnenj, se šteje, da jih nimajo, 
oziroma, da se strinjajo s predlogom.

Kolikor se v postopku priprave IPA ugotovi, da je potrebno 
pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki 
zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.

5. člen
Seznam strokovnih podlag za načrtovanje predvidene 

prostorske ureditve
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev PUP je potrebno 

upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in dru-
ga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in 
ohranjanja narave, relevantna za izdelavo naloge:

– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje 
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine 
srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od 
leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celj-
ski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list 
RS, št. 86/01),

– Prostorski ureditveni pogoji za območje Lahovna - Zg. 
Hudinja (proj. št. 84/86 RC Planiranje; Odlok o sprejetju pro-
storskih ureditvenih pogojev za območje Lokrovec, za obmo-
čje Lahovniška hosta in za območje Zg. Hudinja - Lahovna 
– Uradni list SRS, št. 36/88 in Uradni list RS, št. 70/95, 21/02 
ter 29/06),

– Državni lokacijski načrt za prenosni plinovod M2/1 na 
odseku med Rogaško Slatino in Trojanami (projekt v izdelavi, 
program priprave objavljen v Uradnem listu RS, št. 66/04).

6. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev

Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano 
zemljišče skladno z določbami 158. člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 110/02) – v nadaljevanju: ZUreP-1 
izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega pro-
storskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o 
graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02) in ga izbe-
re pobudnik oziroma investitor. Investitor zagotovi tudi idejne 
zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki so odvisni 
od načrtovane prostorske ureditve in morebitne druge stro-
kovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja 
prostora.

Spremembe in dopolnitve PUP se pripravijo v skladu 
s 73. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 
št. 110/02 – v nadaljevanju: ZUreP-1) ter Pravilnikom o po-
drobnejši vsebini, obliki in načinu priprave lokacijskih načrtov 
ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04). 
IPA mora biti predan pripravljavcu v dveh izvodih v standardni 
obliki.
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7. člen
Navedba in način pridobitve geodetskih podlag

Geodetski načrt za izdelavo sprememb in dopolnitev IPA 
mora biti v digitalni obliki in izdelan v skladu z 9. členom Pra-
vilnika o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04) in ga 
pridobi investitor.

8. člen
Faze in roki za pripravo sprememb in dopolnitev

Rokovno je priprava predloga IPA vezana na pogodbene 
obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem. Postopek 
priprave in sprejema sprememb in dopolnitev PUP bo potekal 
po naslednjem terminskem planu:

– Župan Mestne občine Celje s podpisom potrdi program 
priprave. Objava Programa priprave v Uradnem listu RS.

(Medtem izbrani načrtovalec s strani pobudnika pripravi 
grafične podloge za pridobitev smernic).

– Nosilci planiranja na državni in lokalni ravni podajo v 
skladu s 34. členom ZUreP-1 smernice za načrtovanje predvi-
dene prostorske ureditve v roku 15 dni.

– Ob predpostavki, da so aktivnosti nosilcev planiranja 
opravljene v podanih rokih, pripravljavec skupaj z izbranim 
načrtovalcem pripravi predlog sprememb in dopolnitev zazidal-
nega načrta za namen javne razgrnitve.

– Župan sprejme sklep o javni razgrnitvi, ki se ga objavi 
v Uradnem listu RS.

– Izvede se javna razgrnitev predloga načrtovane prostor-
ske ureditve z javno obravnavo na Krajevni skupnosti Hudinja 
in v prostorih Mestne občine Celje, ki traja 15 dni.

– Župan zavzame stališča do pripomb in predlogov, po-
danih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega 
mnenja nosilca izdelave sprememb in dopolnitev PUP in ob-
činske strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe 
in predloge.

– Mestni svet sprejme na predlog župana stališče do 
pripomb in predlogov podanih v javni razgrnitvi in javni obrav-
navi.

– Pripravljavec in načrtovalec pripravita usklajeni predlog 
prostorskega akta. Istočasno pripravljavec pozove nosilce pla-
niranja na državni in lokalni ravni, da dajo mnenja k usklajene-
mu predlogu prostorskega akta; rok je 15 dni.

– Župan Mestne občine Celje posreduje, po predhodni 
obravnavi na Odboru za okolje in prostor ter komunalne zade-
ve, usklajeni predlog sprememb in dopolnitev PUP Mestnemu 
svetu s predlogom, da ga obravnava ter sprejme v I. obrav-
navi.

– Mestni svet obravnava in sprejme na predlog župana 
Odlok o spremembah in dopolnitvah PUP – II. obravnava.

– Objava odloka v Uradnem listu RS.

9. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem

Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev 
prostorske dokumentacije zagotavlja investitor sprememb in 
dopolnitev izvedbenega prostorskega akta.

10. člen
Program priprave sprememb in dopolnitev izvedbene pro-

storske dokumentacije začne veljati z dnem objave v Uradnem 
listu RS.

Št. 3505-021/2006-4200 MGM
Celje, dne 12. decembra 2006

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l.r.

ČRNOMELJ

126. Sklep o začasnem financiranju proračunskih 
potreb Občine Črnomelj v letu 2007

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 72/93 in dopolnitve), Zakona o financiranju občin 
(Uradni list RS, št. 80/94, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99, 79/99, 
89/99, 90/05, 32/06), 32. in 33. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) 
in 30. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03) 
je župan Občine Črnomelj dne 11. 12. 2006 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju proračunskih potreb 

Občine Črnomelj v letu 2007

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Črnomelj za leto 2007 se 

financiranje funkcij Občine Črnomelj ter njihovih nalog in drugih 
s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi 
proračuna Občine Črnomelj za leto 2006 za iste programe kot 
v letu 2006.

2. člen
V obdobju začasnega financiranje se smejo uporabljati 

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v ena-
kem obdobju v proračunu za leto 2006.

3. člen
V obdobju začasnega financiranje se lahko nadaljuje izva-

janje investicij, ki so sprejete v proračunu za leto 2006.

4. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so se-

stavni del proračuna Občine Črnomelj za leto 2007. Po preteku 
začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti 
vključijo v proračun leta 2007.

5. člen
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 

2007 sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter nadzorni 
odbor.

6. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa traja od 

1. 1. 2007 do sprejetja proračuna za leto 2007 oziroma največ 
do 31. 3. 2007. Začasno financiranje proračuna se lahko po-
daljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta, če je to 
potrebno za financiranje funkcij občine.

7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.

Št. 410-360/2006
Črnomelj, dne 11. decembra 2006

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

DIVAČA

127. Sklep o določitvi plačnega razreda direktorja

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06, uradno pre-
čiščeno besedilo, ZSPJS-UPB6) in prvega odstavka 4. člena 
Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, 
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št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06) izdajam 
v zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za določitev osnovne plače 
direktorja/direktorice javnega zavoda Razvojni center Divača 
zavod za razvoj podeželja, katerega ustanoviteljica je Občina 
Divača, naslednji

S K L E P

Delovno mesto direktorja/direktorice javnega zavoda Ra-
zvojni center Divača zavod za razvoj podeželja se za določitev 
osnovne plače uvrsti v 35. plačni razred.

Št. 1937/2006
Divača, dne 28. decembra 2006

Župan
Občine Divača

Matija Potokar l.r.

DOBJE

128. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah 
občinskih funkcionarjev in nagradah delovnih 
teles občinskega sveta ter članov občinskih 
organov ter o povračilih stroškov

Na podlagi 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list 
RS, št. 114/06 – UPB1) ter v skladu s 100.b členom Zakona 
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1) je 
Občinski svet Občine Dobje na 2. redni seji dne 22. 12. 2006 
sprejel

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o plačah občinskih 

funkcionarjev in nagradah delovnih teles 
občinskega sveta ter članov občinskih organov 

ter o povračilih stroškov

1. člen
V 2. členu Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in 

nagradah delovnih teles občinskega sveta ter članov občinskih 
organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 63/03) se 
spremeni tretji odstavek tako, da se glasi:

»V primeru, da se podžupan v soglasju z županom odloči, 
da bo opravljal funkcijo poklicno, o poklicnem opravljanju funk-
cije podžupana na predlog župana odloči občinski svet.«

2. člen
Tretji odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Do začetka uporabe odloka, ki razporeja funkcije v plač-

ne razrede se na podlagi drugega odstavka 34. člena Zakona 
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/05 – ZLS-M), za 
določitev višina plače za poklicno opravljanje funkcije podžu-
pana uporabljajo določbe 100.b člena Zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. 
US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 
9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 
59/99 – odl. US, 70/00, 51/02 in 108/03 – odl. US), ki določa, 
da je za župane občin v sedmi skupini občin, ki imajo do 3000 
prebivalcev, določen osnovni količnik v višini 3,5 in funkcijski 
dodatek v višini 1,75 količnika ter dodatek za delovno dobo za 
poklicno opravljanje funkcije v skladu z zakonom. Plača pod-
župana, ki opravlja funkcijo poklicno, ne sme presegati 80% 
plače župana. Če opravlja funkcijo nepoklicno, pa mu pripada 
plačilo za opravljanje funkcije, določeno največ v višini 40% 
plače župana.«

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

dnem listu RS.

Šifra: 100-0004/2006-01
Dobje, dne 22. decembra 2006

Župan
Občine Dobje

Franc Salobir l.r.

129. Sklep o imenovanju nadzornega odbora 
Občine Dobje

Na podlagi 32.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 100/05 – UPB1) in 22. člena Statuta Občine Do-
bje (Uradni list RS, št. 114/06 – UPB1) je Občinski svet Občine 
Dobje na drugi seji dne 22. 12. 2006 sprejel

S K L E P
o imenovanju nadzornega odbora Občine Dobje

I.
V nadzorni odbor so imenovani:
1. Klemen Žibret, Dobje pri Planini 2, 3224 Dobje pri 

Planini,
2. Marija Fajdiga, Lažiše 7, 3224 Dobje pri Planini,
3. Irena Salobir, Škarnice 19, 3224 Dobje pri Planini.

II.
Nadzorni odbor izmed sebe imenuje predsednika, ki pred-

stavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi njegove seje.

III.
Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve 

oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega sveta, ki 
je nadzorni odbor imenoval.

IV.
Ta sklep začne veljati z dnem imenovanja in se objavi v 

Uradnem listu RS.

Šifra: 031-001/2007-01
Dobje, dne 22. decembra 2006

Župan
Občine Dobje

Franc Salobir l.r.

DOBROVA - POLHOV GRADEC

130. Sklep o imenovanju podžupana Občine 
Dobrova - Polhov Gradec

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05) je župan Občine Do-
brova - Polhov Gradec dne 21. 12. 2006 sprejel

S K L E P
o imenovanju podžupana  

Občine Dobrova - Polhov Gradec

1.
Za podžupana Občine Dobrova - Polhov Gradec se ime-

nuje Franc Setnikar, Babna Gora 15, Polhov Gradec.
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2.
Podžupan svojo funkcijo opravlja nepoklicno.

3.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja 

posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan 
pooblasti.

4.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odso-

tnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan 
tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere 
ga župan pooblasti.

5.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati na-

slednji dan po objavi, uporablja pa se od 22. 12. 2006 dalje.

Št. 011- 4987/06
Dobrova, dne 21. decembra 2006

Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec

Lovro Mrak l.r.

GORJE

131. Statut Občine Gorje

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ 
(Uradni list RS, št. 100/05 - UPB1, 21/06) je Občinski svet Ob-
čine Gorje na 2. redni seji dne 4. 1. 2007 sprejel

S T A T U T
Občine Gorje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) Občina Gorje (v nadaljevanju: občina) je samoupravna 

lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom na območju nasle-
dnjih naselij (12): Grabče, Krnica, Mevkuž, Perniki, Podhom, 
Poljšica pri Gorjah, Radovna, Spodnje Gorje, Spodnje Laze, 
Višelnica, Zgornje Gorje in Zgornje Laze.

(2) Sedež občine je v Zgornjih Gorjah, Zgornje Gorje 43.
(3) Občina je pravna oseba javnega prava s pravico pose-

dovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.
(4) Občino predstavlja in zastopa župan.
(5) Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni z 

zakonom po postopku, ki ga določa zakon.
(6) Območja in imena naselij v občini se v skladu z zako-

nom spremenijo z občinskim odlokom.

2. člen
Na območju občine se lahko ustanovijo ožji deli občine. 

Naloge, organizacija in delovanje ter pravni status ožjih delov 
občine se določijo s statutom in odlokom občine.

3. člen
Občina v okviru ustave in zakona samostojno ureja in 

opravlja javne zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo pre-
bivalce občine, in naloge iz državne pristojnosti, ki so po 
predhodnem soglasju občinskega sveta nanjo prenesene z 
zakonom.

4. člen
(1) Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivali-

šče, so občani.
(2) Občani odločajo o lokalnih javnih zadevah po organih 

občine, ki jih volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice 
na svobodnih volitvah s tajnim glasovanjem ter v drugih organih 
v skladu s tem statutom.

(3) Občani sodelujejo pri upravljanju lokalnih javnih zadev 
tudi na zborih občanov, z referendumom in ljudsko iniciativo.

(4) Na osnovi odločitve organov občine se lahko v posa-
mezne oblike odločanja vključijo tudi osebe, ki imajo v občini 
začasno prebivališče, in osebe, ki so lastniki zemljišč in drugih 
nepremičnin na območju občine.

5. člen
(1) Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s 

sosednjimi in drugimi občinami, širšimi lokalnimi skupnostmi 
in državo.

(2) Občina samostojno odloča o povezovanju v širše lo-
kalne samoupravne skupnosti na način in po postopku, pred-
pisanem v zakonu.

(3) Občina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi 
drugih držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih sku-
pnosti.

(4) Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih pro-
stovoljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen z njimi združuje 
sredstva, oblikuje skupne organe in organizacije ter službe za 
opravljanje skupnih zadev.

6. člen
(1) Občina ima grb, zastavo in praznik, katerih oblika, 

vsebina in uporaba se določijo z odlokom.
(2) Občina ima žig, ki je okrogle oblike. Žig ima v zuna-

njem krogu na zgornji polovici napis: OBČINA GORJE, v no-
tranjem krogu pa naziv organa občine – Občinski svet; Župan; 
Nadzorni odbor; Občinska uprava, Volilna komisija. V sredini 
žiga je grb občine.

(3) Velikost, uporabo in hrambo žiga občine določi župan 
s sklepom.

(4) Za prispevek k razvoju občine podeljuje občina zaslu-
žnim občanom, organizacijam in drugim občinska priznanja in 
nagrade v skladu s posebnim odlokom.

II. NALOGE OBČINE

7. člen
(1) Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega 

pomena (izvirne naloge), določene z zakonom in s tem statu-
tom, zlasti pa:

1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena 
tako, da:

– sprejema statut in druge predpise občine,
– sprejema proračun in zaključni račun občine,
– načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske 

akte,
– predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti.
2. Upravlja občinsko premoženje tako, da:
– ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premo-

ženjem,
– pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
– sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in 

premičnin,
– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vre-

dnost svojega premoženja.
3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine 	

tako, da:
– spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,
– sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo 

razvoj gospodarstva v občini,
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– pospešuje gospodarski razvoj,
– sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov 

in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri razreše-
vanju gospodarskih problemov,

– z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje razvoj 
gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjektov,

– opravlja potrebne naloge, na področju turizma in go-
stinstva,

– opravlja potrebne naloge na področju kmetijstva.
4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za pove-

čanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:
– v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objek-

tov,
– sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski pro-

gram občine,
– spremlja in analizira stanje na stanovanjskem področju 

občine,
– spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v občini 

ter se vključuje v stanovanjski trg,
– gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja 

objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj,
– v skladu s predpisi omogoča občanom najemanje kre-

ditov za nakup, gradnjo in prenovo stanovanj,
– sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi insti-

tucijami pri razreševanju stanovanjske problematike občanov.
5. Skrbi za lokalne javne službe tako, da:
– zagotavlja izvajanje obveznih in izbirnih lokalnih javnih 

služb v skladu z zakonom,
– nadzira delovanje lokalnih javnih služb,
– gradi in vzdržuje komunalne objekte in naprave.
6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdra-

vstveno dejavnost tako, da:
– ustanovi vzgojno-izobraževalni (javna osnovna šola in 

javni vrtec), zdravstveni zavod in v skladu z zakonom zagota-
vlja pogoje za njegovo delovanje,

– v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja 
sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih mo-
žnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov,

– sodeluje z vzgojno-izobraževalnim zavodom in zdra-
vstvenim zavodom,

– z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno-izobraževalno 
dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,

– ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je po-
membno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih pre-
bivalcev.

7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega 
varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogro-
žene, invalide in ostarele tako, da:

– spremlja stanje na tem področju,
– pristojnim organom in institucijam predlaga določene 

ukrepe na tem področju,
– sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi in 

drugimi pristojnimi organi in institucijami.
8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejav-

nost ter razvoj športa in rekreacije tako, da:
– omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za kul-

turno dediščino na svojem območju,
– določa občinski program športa,
– zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost,
– z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
– sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti 

občine.
9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred 

hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge 
dejavnosti varstva okolja tako, da:

– izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi 
predpisi s področja varstva okolja,

– spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih pristoj-
nosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo okolja,

– sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zagota-
vlja varstvo okolja,

– sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obve-
šča o ugotovljenih nepravilnostih,

– z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.
10. Upravlja, gradi in vzdržuje:
– lokalne javne ceste in druge javne poti,
– površine za pešce in kolesarje,
– igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
– javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne po-

vršine ter
– zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih 

cestah in ureja promet v občini.
11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v prime-

ru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z merili in 
normativi:

– organizira reševalno pomoč v požarih,
– organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje 

za primere elementarnih in drugih nesreč,
– zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in 

izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesre-
čami,

– zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih 
in drugih naravnih nesreč,

– sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in 
štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,

– opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni 
varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami.

12. Ureja javni red v občini tako, da:
– sprejema ustrezne splošne akte,
– določa prekrške in globe za prekrške, s katerimi se 

kršijo predpisi občine,
– ureja lokalni promet in določa prometno ureditev,
– organizira občinsko redarstvo,
– izvaja nadzorstvo nad javnimi prireditvami,
– opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občin-

skih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje 
pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,

– opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.

8. člen
V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja 

tudi naloge, ki se nanašajo na:
– ugotavljanje javnega interesa za uresničevanje predku-

pnih pravic občine v skladu z zakonom in v primeru razlastitve 
nepremičnin za potrebe občine,

– določanje namembnosti prostora,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogo-

jev za njihovo uporabo,
– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
– zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov 

v sodelovanju s pristojnimi institucijami,
– mrliško ogledno službo in
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

9. člen
(1) Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične 

naloge za svoje potrebe.
(2) Občina obdeluje podatke, ki jih potrebuje za opra-

vljanje nalog iz svoje pristojnosti in jih pridobi v skladu z za-
konom.

III. ORGANI OBČINE

1.	Skupne določbe

10. člen
(1) Organi občine so:
– občinski svet,
– župan in
– nadzorni odbor občine.
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(2) Občina ima volilno komisijo kot samostojni občinski 
organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi 
predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in 
referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.

(3) Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in 
naloge določa zakon.

(4) Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma 
članov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom in 
tem statutom.

(5) Člani občinskega sveta, župan in podžupan (podžu-
pani) so občinski funkcionarji.

11. člen
(1) Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom, 

statutom in splošnimi akti občine opravlja upravne, strokovne, 
pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagota-
vljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.

(2) Občinska uprava odloča o upravnih stvareh iz občin-
ske pristojnosti na prvi stopnji ter opravlja inšpekcijske naloge in 
naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora.

(3) Občinska uprava opravlja strokovna, organizacijska in 
administrativna opravila za občinske organe.

(4) Občinsko upravo lahko sestavljajo notranje organi-
zacijske enote in organi občinske uprave. Organe občinske 
uprave ustanovi občinski svet z odlokom, s katerim določi tudi 
njihovo notranjo organizacijo in delovno področje.

(5) Občinsko upravo vodi direktor občinske uprave, 
usmerja in nadzoruje pa jo župan.

12. člen
Če ni v zakonu ali tem statutu drugače določeno, lahko 

organi občine, ki delajo na sejah, sprejemajo odločitve, če je 
na seji navzoča večina članov organa občine.

13. člen
(1) Delo organov občine je javno.
(2) Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o 

delu občinskih organov, predvsem pa z uradnim objavljanjem 
splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in predstav-
nikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah občinskih 
organov, vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga 
za odločanje občinskih organov.

(3) Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov, 
razloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine, 
pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov, do-
kumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z za-
konom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma 
druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma 
državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo zakon, ta statut 
in poslovnik občinskega sveta.

(4) Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpo-
gleda v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov občine 
o njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih, če izkažejo 
pravni interes.

2. Občinski svet

14. člen
(1) Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zade-

vah v okviru pravic in dolžnosti občine.
(2) Občinski svet šteje 11 članov.
(3) Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Man-

dat članov občinskega sveta se začne s potekom mandata 
prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do prve seje na 
naslednjih rednih volitvah izvoljenega občinskega sveta, če ni 
z zakonom drugače določeno.

(4) Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je 
potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta.

(5) Prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan naj-
kasneje v 20 dneh po izvolitvi članov občinskega sveta, če je 

za izvolitev župana potreben drug krog volitev, pa najkasneje v 
10 dneh po drugem krogu volitev.

15. člen
(1) Volitve članov občinskega sveta so neposredne in se 

opravijo na podlagi splošne in enake volilne pravice s tajnim 
glasovanjem v skladu z zakonom.

(2) Občinski svet se voli po večinskem sistemu.
(3) O oblikovanju volilnih enot za volitve občinskega sveta 

odloči občinski svet z odlokom.

16. člen
(1) Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občin-

skega sveta, odloke in druge predpise občine.
(2) V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja ob-

čine,
– sprejema občinski proračun in zaključni račun,
– ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo 

organizacijo in delovno področje,
– v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja 

skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševa-
nje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,

– daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na 
občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne 
pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug ob-
činski organ,

– nadzoruje delo župana in občinske uprave glede izva-
janja odločitev občinskega sveta,

– potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja 
predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,

– imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nad-
zornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega 
odbora,

– imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občin-
skega sveta,

– določi, kateri izmed članov občinskega sveta bo za-
časno opravljal funkcijo župana, če temu predčasno preneha 
mandat, pa ne določi podžupana, ki bo začasno opravljal nje-
govo funkcijo ali če je razrešen,

– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, 
če z zakonom, s statutom občine ali z odlokom ni določeno 
drugače,

– odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
– razpisuje referendum,
– s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino 

sejnine članov občinskega sveta in plačila za opravljanje na-
log članov drugih občinskih organov in delovnih teles, ki jih 
imenuje, merila za določitev plače direktorjev javnih podjetij 
in predstavnikov ustanovitelja v njihovih organih ter v soglasju 
z ministri, pristojnimi za posamezna področja, določa plačne 
razrede za določitev plač ravnateljev ali direktorjev javnih za-
vodov, agencij in javnih skladov,

– določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja 
lokalnih javnih služb,

– ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge 
pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,

– imenuje in razrešuje člane sveta za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu, člane sveta za varstvo uporabnikov javnih 
dobrin ter člane drugih organov občine, ustanovljenih na pod-
lagi zakona,

– določi organizacijo in način izvajanja varstva pred na-
ravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega 
sestavni del je tudi program varstva pred požari,

– sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva 
pred požari,

– določi organizacijo občinskega sveta ter način njegove-
ga delovanja v vojni,
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– sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi ne-
srečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot javna 
služba,

– odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta 
statut.

17. člen
(1) Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo ne-

poklicno.
(2) Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo 

župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z delom v občinski 
upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.

(3) Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana, 
opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana 
hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja man-
data župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne opravlja 
funkcije člana občinskega sveta.

(4) Funkcija člana občinskega sveta tudi ni združljiva s 
funkcijo načelnika upravne enote in vodje notranje organi-
zacijske enote v upravni enoti, na območju katere je občina, 
kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih mestih, na 
katerih delavci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorom nad 
zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela 
organov občine.

18. člen
(1) Občinski svet predstavlja, sklicuje in vodi njegove seje 

župan.
(2) Za vodenje sej občinskega sveta lahko župan poobla-

sti podžupana ali drugega člana občinskega sveta. Če je župan 
odstoten ali zadržan, vodi sejo podžupan.

(3) Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, podžupan 
oziroma pooblaščeni član občinskega sveta ne more voditi že 
sklicane seje, jo brez posebnega pooblastila vodi najstarejši 
član občinskega sveta.

(4) Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z do-
ločbami tega statuta in poslovnika občinskega sveta ter glede 
na potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa jih sklicati 
najmanj štirikrat letno. Podžupan lahko opravi sklic seje le na 
podlagi posamičnega pooblastila župana.

(5) Župan mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zah-
teva najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora 
biti v petnajstih dneh po tem, ko je bila podana pisna zahteva 
za sklic seje, ki je vsebovala predlog dnevnega reda in nujno 
potrebno gradivo oziroma utemeljeno zahtevo občinski upravi 
za pripravo gradiva. Župan mora dati na dnevni red seje pre-
dlagane točke. Predlagan dnevni red pa lahko dopolni še z 
novimi točkami.

(6) Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku sedmih 
dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani občinske-
ga sveta, ki so zahtevo podali. Župan in občinska uprava so 
dolžni zagotoviti pogoje za vodenje in izvedbo seje.

19. člen
Strokovno pripravo gradiv, organizacijsko in administrativ-

no delo za potrebe občinskega sveta ter pomoč pri pripravi in 
vodenju sej občinskega sveta ter njegovih komisij in odborov 
zagotavlja občinska uprava.

20. člen
(1) Občinski svet dela in odloča na sejah.
(2) Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.
(3) Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinske-

mu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, 
razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih 
aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da 
jih sprejme občinski svet na predlog župana.

(4) Župan mora predloge komisij in odborov občinskega 
sveta ter predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega od-
stavka dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je dolo-
čeno v poslovniku občinskega sveta.

(5) O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na 
začetku seje.

(6) Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena 
točka za vprašanja in odgovore na vprašanja, ki jih postavljajo 
člani sveta.

(7) Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo župa-
nu, podžupanu, članom občinskega sveta, predsedniku nadzor-
nega odbora občine in direktorju občinske uprave. O sklicu seje 
občinskega sveta se obvesti sredstva javnega obveščanja.

(8) Predsednik nadzornega odbora občine, predsedniki 
komisij in odborov občinskega sveta ter direktor občinske upra-
ve so se dolžni udeležiti seje občinskega sveta in odgovarjati 
na vprašanja članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo 
vprašanja iz njihove pristojnosti oziroma njihovega področja 
dela.

21. člen
(1) Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča 

večina njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve z 
večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon 
določa drugačno večino.

(2) Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasova-
njem. Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z zako-
nom ali če tako sklene občinski svet.

(3) Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih 
organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se do-
ločijo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko 
večino navzočih članov.

(4) Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in ob-
činska uprava.

(5) Župan in direktor občinske uprave o izvrševanju od-
ločitev občinskega sveta poročata občinskemu svetu najmanj 
enkrat letno.

22. člen
(1) Predčasno prenehanje mandata člana občinskega 

sveta ureja zakon.
(2) Razlogi za prenehanje mandata člana občinskega 

sveta se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali 
pisnega obvestila o odločitvi člana občinskega sveta.

(3) Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko 
občinski svet na podlagi poročila komisije za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali zakonski 
razlogi za prenehanje mandata.

(4) Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji 
po nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.

(5) Izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega 
člana občinskega sveta določa zakon.

2.1 Odbori in komisije občinskega sveta

23. člen
(1) Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja.
(2) Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in 

odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa.
(3) Organizacijo in delovno področje stalnih delovnih teles 

občinskega sveta določa poslovnik občinskega sveta.
(4) Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s skle-

pom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov 
ter opravi imenovanje.

24. člen
(1) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imeno-

vanja ima 5 članov, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih 
članov.

(2) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenova-
nja opravlja zlasti naslednje naloge:

– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna tele-
sa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski 
svet,
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– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma pre-
dloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,

– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi 
s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvr-
šuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo 
plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,

– obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski 
svet.

25. člen
(1) Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
– odbor za javne finance,
– odbor za negospodarske dejavnosti,
– odbor za gospodarske dejavnosti,
– odbor za okolje in prostor,
– odbor za kmetijstvo,
– odbor za turizem
– statutarno pravna komisija.
(2) Komisije in odbori štejejo praviloma najmanj tri (3) 

in največ pet (5) članov. Delovno področje in število članov 
posameznega delovnega telesa občinskega sveta se določi s 
poslovnikom občinskega sveta.

26. člen
(1) Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed 

svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov. 
Predlog kandidatov za člane pripravi Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja.

(2) Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi predse-
dnik, ki mora biti član občinskega sveta.

(3) Prvo sejo delovnega telesa skliče župan.
(4) Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni 

združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom 
v občinski upravi.

27. člen
(1) Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega 

delovnega področja v skladu s poslovnikom občinskega sveta 
obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo 
občinskemu svetu mnenja in predloge.

(2) Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo 
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove 
pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna 
in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine dolo-
čeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

28. člen
Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega 

člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo v 
celoti na predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta. 
Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles občinskega 
sveta pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja do prve naslednje seje občinskega sveta.

3.	Župan

29. člen
(1) Župana volijo volivci na neposrednih in tajnih volitvah. 

Volitve župana se opravijo v skladu z zakonom.
(2) Mandatna doba župana traja štiri leta
(3) Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet 

na svoji prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta na podlagi 
potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi župana odloči o 
morebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov kan-
didatur za župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni bilo.

(4) Do prve seje novo izvoljenega občinskega sveta traja 
tudi:

– mandatna doba župana, ki je izvoljen na nadomestnih 
volitvah po prenehanju mandata prejšnjemu županu pred po-
tekom mandatne dobe;

– mandatna doba župana, ki je izvoljen na volitvah, ki so 
iz kakršnega drugega razloga na podlagi zakona opravljene 
po rednih volitvah.

(5) Župan opravlja funkcijo nepoklicno. Župan se lahko 
odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O svoji odločitvi je 
župan dolžan obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.

30. člen
(1) Župan predstavlja in zastopa občino.
(2) Poleg tega župan predvsem:
– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine 

in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti 
občinskega sveta,

– izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe 
za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega pro-
računa,

– skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odlo-
čitev občinskega sveta,

– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja 
ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine, če zakon ali 
predpis občine ne določa drugače,

– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov 
občine,

– predlaga ustanovitev organov občinske uprave, dolo-
čitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije, 
določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča 
o imenovanju javnih uslužbencev v nazive ter o sklenitvi de-
lovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter pooblašča 
direktorja občinske uprave za te naloge,

– imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave, pred-
stojnike organov občinske uprave in organov skupne občinske 
uprave,

– usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov 
skupne občinske uprave,

– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon in ta statut.
(3) Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino 

prenesenih zadevah iz državne pristojnosti.

31. člen
(1) Župan lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če 

meni, da je neustaven ali nezakonit, in predlaga občinskemu 
svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri če-
mer mora navesti razloge za zadržanje.

(2) Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni 
akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo 
za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.

(3) Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če 
meni, da je nezakonita ali je v nasprotju s statutom ali drugim 
splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu svetu, da o 
njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora na-
vesti razloge za zadržanje.

(4) Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta 
župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odlo-
čitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko 
župan začne postopek pri upravnem sodišču.

(5) Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, 
ki je z zakonom prenesena v opravljanje občini, župan opozori 
pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost 
take odločitve.

32. člen
Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju 

zaščite in reševanja, predvsem pa:
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in 

drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za 
odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,

– imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine ter 
poverjenike za civilno zaščito,

– sprejme načrt zaščite in reševanja,
– vodi zaščito, reševanje in pomoč,
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– določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziroma 
naloge zaščite, reševanja in pomoči in organizacije, ki morajo 
izdelati načrte zaščite in reševanja,

– ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v 
naravnem okolju na območju občine,

– sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski 
svet ne more sestati,

– v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogrože-
nih in prizadetih prebivalcev,

– predlaga pristojnemu organu razporeditev državljanov 
na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter materialno 
dolžnost.

33. člen
V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu 

ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se občinski svet 
ne more pravočasno sestati, lahko župan sprejme začasne 
nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev občinskemu svetu 
takoj, ko se ta lahko sestane.

34. člen
(1) Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina 

vsaj enega podžupana. Podžupana izmed članov občinskega 
sveta imenuje in razrešuje župan.

(2) Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opra-
vlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga 
župan pooblasti.

(3) Podžupan nadomešča župana v primeru njegove od-
sotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podž-
upan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za 
katere ga župan pooblasti.

(4) Podžupan v primeru predčasnega prenehanja man-
data župana začasno opravlja funkcijo župana. Podžupan, ki 
opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati za odločitve 
občinskega sveta.

(5) V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, 
da bo funkcijo opravljal poklicno. O poklicnem opravljanju funk-
cije podžupana odloči občinski svet na predlog župana.

35. člen
(1) Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot tudi noben 

od podžupanov ne more opravljati svoje funkcije, nadomešča 
župana član občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne 
določi, pa najstarejši član občinskega sveta.

(2) V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta 
tekoče naloge iz pristojnosti župana.

36. člen
(1) Če je tako določeno v zakonu ali drugem predpisu, 

lahko tudi župan imenuje komisije in druge strokovne organe 
občine.

(2) Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa 
kot strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posame-
znih zadev iz svoje pristojnosti.

37. člen
(1) Predčasno prenehanje mandata župana je določeno 

z zakonom.
(2) Županu preneha mandat z dnem, ko občinski svet na 

podlagi pisne izjave oziroma predloga komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali razlogi 
za prenehanje mandata.

(3) Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na seji, na 
kateri je dana pisna izjava, ali najkasneje na prvi seji po na-
stanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.

(4) Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predse-
dniku občinske volilne komisije. Če županu preneha mandat 
več kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpiše 
občinska volilna komisija nadomestne volitve.

(5) Podžupanu preneha mandat s prenehanjem mandata 
člana občinskega sveta.

(6) Podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan 
razreši in z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu predča-
sno prenehal mandat. Prenehanje mandata podžupana zaradi 
razrešitve ali izvolitve novega župana ne vpliva na njegov man-
dat člana občinskega sveta.

4. Nadzorni odbor

38. člen
(1) Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne 

porabe v občini.
(2) Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje 

pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem 

občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev 

občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračun-

skih sredstev.
– Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja 

zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občin-
ske uprave, svetov ožjih delov občine (krajevnih, vaških ali 
četrtnih skupnosti), javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih 
skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna 
in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim 
premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe 
občinskih javnih sredstev.

39. člen
(1) Nadzorni odbor ima 5 članov. Člane nadzornega odbo-

ra imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v 45 dneh 
po svoji prvi seji. Predsednik in vsaj dva člana nadzornega 
odbora morajo imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe 
in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega podro-
čja. Kandidate za člane nadzornega odbora občine predlaga 
občinskemu svetu komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, zainteresirana javnost in kandidati sami. Vsaki 
kandidaturi mora biti priloženo pisno soglasje kandidata za 
članstvo v nadzornem odboru.

(2) Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občin-
skega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov obči-
ne (krajevnih, vaških ali četrtnih skupnosti), direktor občinske 
uprave občine, delavci občinske uprave ter člani poslovodstev 
javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih 
organizacij, ki so uporabniki občinskih proračunskih sredstev.

(3) Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem raz-
rešitve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega 
sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razrešitev 
člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi za 
predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta. Raz-
rešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.

40. člen
(1) Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju 

skliče župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji 
navzočih večina članov.

(2) Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predse-
dnika nadzornega odbora.

(3) Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi 
njegove seje.

(4) Nadzorni odbor dela in sprejema odločitve na seji, na 
kateri je navzočih večina članov nadzornega odbora, z večino 
glasov navzočih članov.

(5) Sedež nadzornega odbora je na sedežu občine v Zgor-
njih Gorjah. Nadzorni odbor za seje uporablja prostore občine.

(6) Nadzorni odbor za svoja pisanja uporablja pečat ob-
čine.

41. člen
(1) Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, 

ki vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega načrta, 
ki ju v mesecu decembru koledarskega leta predloži županu.
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(2) Nadzorni odbor mora vsako proračunsko leto izvesti 
nadzor:

– proračuna in zaključnega računa proračuna občine,
– finančnih načrtov in zaključnih računov ožjih delov ob-

čine (krajevnih skupnosti),
– finančnih načrtov in zaključnih računov uporabnikov pro-

računskih sredstev (javnih zavodov, javnih podjetij in drugih).
(3) Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le, če 

je tak nadzor določen v nadzornem programu. Če nadzorni od-
bor želi izvesti nadzor, ki ni vključen v nadzorni program, mora 
najprej dopolniti nadzorni program. Dopolnitev nadzornega pro-
grama posreduje županu in občinskemu svetu. Enako velja za 
spremembo nadzornega programa. Dopolnitev in sprememba 
nadzornega programa mora biti obrazložena.

(4) Nadzorni odbor mora posredovati letno poročilo o 
svojem delu županu in občinskemu svetu do konca meseca 
januarja koledarskega leta za preteklo leto.

(5) Nadzorni odbor mora sodelovati z županom in občin-
skim svetom ter drugimi organi občine in njenih ožjih delov, 
organi uporabnikov občinskih proračunskih sredstev in drugimi 
osebami.

(6) Predsednik ali od njega pooblaščen član nadzornega 
odbora se mora udeležiti seje občinskega sveta, ko obravnava 
predlog proračuna in druge zadeve, za katere nadzorni odbor 
oceni, da so pomembne za njegovo delo.

42. člen
(1) Na občini in pri občinskih organih nadzorni odbor lahko 

opravlja neposredni nadzor.
(2) Nadzorni odbor preverja finančno poslovanje uporab-

nikov proračunskih sredstev (javnih podjetij, javnih zavodov 
in drugih) na podlagi preverjanj poslovnih poročil in zaključnih 
računov ter sklenjenih pogodb med občino in uporabnikom 
proračunskih sredstev in po potrebi druge pridobljene doku-
mentacije.

(3) Nadzorni odbor pred nadzorom obvesti o nadzoru 
župana in odgovorno osebo uporabnika proračuna.

(4) V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane 
osebe dolžni nadzornemu odboru predložiti vso potrebno do-
kumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na 
ugotovitve in dajati pojasnila.

43. člen
(1) Nadzorni odbor izloči člana nadzornega odbora iz nad-

zora in odločanja na seji v primeru, če so podane okoliščine, ki 
vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.

(2) Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega od-
stavka, če:

– je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali po-
oblaščenec nadzorovane osebe s članom nadzornega odbora 
v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega 
četrtega kolena ali če je z njo v zakonski ali izvenzakonski 
skupnosti ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je 
zakonska zveza ali izvenzakonska skupnost prenehala,

– je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvo-
jenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika, pro-
kurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe,

– če je član nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval 
v postopku, ki je predmet nadzora.

(3) Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi 
nadzorovana oseba in sam član nadzornega odbora. Zahtevo 
za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je 
potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za 
izločitev. O izločitvi odloči nadzorni odbor z večino glasov vseh 
članov.

44. člen
(1) Za posamezen nadzor je pristojen član nadzornega 

odbora, ki je določen v nadzornem programu (v nadaljevanju: 
nadzornik). Nadzornik pripravi osnutek poročila o nadzoru in 
ga posreduje predsedniku nadzornega odbora. Osnutek po-

ročila o nadzoru mora vsebovati enake sestavine kot poročilo 
o nadzoru.

(2) Predsednik nadzornega odbora lahko poda v roku 
treh dni pripombe na osnutek poročila o nadzoru. Če pripomb 
nadzornik ne upošteva, predsednik nadzornega odbora pošlje 
osnutek poročila o nadzoru, skupaj s pripombami, ostalim čla-
nom nadzornega odbora in skliče sejo najpozneje v roku 8 dni 
od posredovanega osnutka poročila o nadzoru.

(3) Osnutek poročila obravnava nadzorni odbor na seji. 
Vsak član se mora o osnutku poročila izjaviti, na koncu izjavo 
poda še predsednik nadzornega odbora. Po podanih izjavah 
nadzorni odbor sprejme predlog poročila o nadzoru.

(4) Če predlog poročila o nadzoru ni sprejet, je dolžan 
nadzorni odbor sprejeti usmeritve za njegovo spremembo ali 
dopolnitev. Usmeritve mora upoštevati nadzornik in osnutek 
poročila o nadzoru dopolniti.

Predlog poročila o nadzoru podpiše predsednik nadzor-
nega odbora.

45. člen
(1) Nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi predlog po-

ročila o nadzoru najpozneje v roku osmih dni po sprejemu. 
Nadzorovana oseba ima pravico v roku petnajst dni, od prejema 
predloga poročila o nadzoru vložiti ugovor. Nadzorni odbor mora 
o ugovoru odločiti v petnajstih dneh od prejema ugovora.

(2) Po preteku rokov iz prejšnjega odstavka oziroma po 
odločitvi o ugovoru nadzorovane osebe sprejme nadzorni od-
bor poročilo o nadzoru, ki ga pošlje nadzorovani osebi, občin-
skemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču 
in pristojnemu ministrstvu.

46. člen
(1) Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sesta-

vine, ki so določene z aktom ministra za finance v soglasju z 
ministrom, pristojnim za lokalno samoupravo.

(2) V ugotovitvah se navede popolno in verodostojno 
dejansko stanje, ki je bilo ugotovljeno v nadzoru in na katerem 
temeljijo ocene, mnenje, priporočila oziroma predlogi.

(3) Z ocenami nadzorni odbor presodi, kateri predpisi 
so bili kršeni (pravilnost poslovanja) in/ali je bilo poslovanje 
nadzorovane osebe smotrno glede na uporabljena sodila v 
nadzoru.

(4) V mnenju se izrazi, ali je bilo poslovanje nadzorovane 
osebe pravilno in/ali smotrno.

(5) Nepravilno poslovanje je takrat, če je nadzorovana 
oseba poslovala v nasprotju s predpisi, proračunom in dru-
gimi akti (pogodbo, kolektivno pogodbo in drugimi splošnimi 
ter posamičnimi akti), ki bi jih morala upoštevati pri svojem 
poslovanju.

(6) Nesmotrno poslovanje je negospodarno in/ali neučin-
kovito in /ali neuspešno.

(7) Negospodarno poslovanje je tisto poslovanje, ko bi 
nadzorovana oseba enake učinke lahko dosegla pri manjših 
stroških.

(8) Neučinkovito poslovanje je tisto, ko bi pri enakih stro-
ških lahko nadzorovana oseba dosegla večje učinke.

(9) Neuspešno poslovanje je tisto, ko se niso uresničili cilji 
poslovanja nadzorovane osebe.

(10) Priporočila vsebujejo predloge za izboljšanje pra-
vilnosti poslovanja oziroma smotrnosti (za gospodarnejšo, 
učinkovitejšo in uspešnejšo porabo sredstev javnih financ). S 
priporočili oziroma predlogi nadzorni odbor praviloma svetuje, 
kako nadzorovana oseba izboljša poslovanje tako, da nakaže 
le poti za izboljšanje.

47. člen
(1) Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov 

ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v po-
slovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v petnajstih 
dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in 
računsko sodišče.



Uradni list Republike Slovenije	 Št.	3 / 12. 1. 2007 / Stran 361 

(2) V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja 
utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba 
storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve 
posredovati pristojnemu organu pregona.

48. člen
(1) Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, pri-

poročila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan 
in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni 
obravnavati poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi 
pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega 
odbora.

(2) Župan je dolžan nadzorni odbor tekoče seznanjati s 
pomembnimi zakoni in drugimi predpisi ter akti občine, ki se 
nanašajo na javne finance in lokalno samoupravo (proračun 
občine, odlok, statut, akt o sistemizaciji delovnih mest in akt, ki 
določa plačni sistem, akti o ustanovitvi pravnih oseb javnega 
prava, katerih ustanoviteljica je občina, in drugi) ter z za poslo-
vanje občine pomembnimi odločitvami.

(3) Župan je dolžan vabiti predsednika nadzornega odbo-
ra na seje občinskega sveta ter ga obveščati o pomembnejših 
ugotovitvah iz pristojnosti občinskega sveta, ki se nanašajo na 
pravilnost in smotrnost poslovanja občine ali finančno poslova-
nje pravnih oseb javnega prava, ki jih je ustanovila občina.

49. člen
Nadzorni odbor mora županu in občinskemu svetu pre-

dložiti pisno letno poročilo o delu in porabi sredstev in najmanj 
enkrat na leto poročati o svojem delu ter ju seznaniti s po-
membnimi ugotovitvami s področja svojega dela in predlagati 
rešitve za izboljšanje poslovanja.

50. člen
(1) Delo nadzornega odbora je javno.
(2) Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih čla-

nov odloči, da se javnost dela omeji ali izključi, če to zahtevajo 
razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki 
vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpi-
som ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zaseb-
no pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali 
uradna tajnost.

(3) Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih 
članov odloči, da se iz letnega poročila o njegovem delu in 
posameznega poročila o nadzoru, ki se javno objavi, izločijo 
podatki, če so podani razlogi, ki jih zakon, ki ureja dostop do 
informacij javnega značaja, določa kot razloge, zaradi katerih je 
mogoče zavrniti zahtevo za informacijo javnega značaja.

(4) Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve 
javnosti dela nadzornega odbora določa poslovnik.

(5) Za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora je 
pristojen predsednik nadzornega odbora oziroma oseba, ki jo 
on pooblasti.

51. člen
(1) Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzorne-

ga odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
(2) Župan določi javnega uslužbenca v občinski upravi, 

ki pomaga pri pripravi in vodenju sej ter pisanju in odpravi 
zapisnikov in drugih pisanj nadzornega odbora, arhiviranje 
gradiva, sprejemanje in urejanje pošte ter za opravljanje drugih 
opravil, potrebnih za nemotena administrativna tehnična dela 
nadzornega odbora.

(3) Strokovno pomoč lahko nudijo nadzornemu odbo-
ru javni uslužbenci, zaposleni v občinski upravi, ali zunanji 
strokovnjaki, notranji revizorji in drugi. Za posamezne po-
sebne strokovne naloge nadzora lahko poda izvid in mnenje 
izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje 
občinski svet. Nadzorni odbor je odgovoren za nadzor tudi, 
ko se opira na mnenje ali izvid izvedenca ali mnenje zuna-

njega strokovnjaka, ne pa, ko se opira na poročilo notranje 
revizijske službe.

52. člen
Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v 

občinskem proračunu v posebni proračunski postavki, na pod-
lagi letnega programa dela in finančnega načrta nadzornega 
odbora. Za porabo sredstev župan določi skrbnika.

53. člen
(1) Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico 

do plačila za opravljanje dela v skladu s Pravilnikom o pla-
čah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles 
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o 
povračilih stroškov, ki ga sprejme občinski svet.

(2) Izvedencu in drugim strokovnjakom pripada plačilo, 
ki se določi v pogodbi o delu ali avtorski pogodbi, ki jo sklene 
župan. Za delo izvedenca se plačilo določi na podlagi pravilnika 
o tarifi za sodne izvedence.

54. člen
Podrobneje uredi nadzorni odbor svoje delo s poslovni-

kom, ki ga sprejme z večino glasov svojih članov.

5.	Občinska uprava

55. člen
(1) Notranjo organizacijo in delovno področje občinske 

uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom.
(2) Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi na pre-

dlog direktorja občinske uprave določi župan.

56. člen
(1) Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da se z 

drugo občino ali z drugimi občinami ustanovi skupna občinska 
uprava.

(2) Organizacija in delo skupne občinske uprave se do-
loči z odlokom o ustanovitvi, ki ga na skupen predlog županov 
sprejmejo občinski sveti občin.

57. člen
(1) Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih po-

sameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v 
upravnih stvareh v upravnem postopku.

(2) Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh 
iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.

(3) O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na 
prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji župan, če ni za 
posamezne primere z zakonom drugače določeno.

(4) O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske 
uprave odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost 
zadeva spada, če zakon ne določa drugače.

58. člen
(1) Posamične upravne akte iz pristojnosti občinske upra-

ve podpisuje direktor občinske uprave po pooblastilu župana, 
ki lahko vsebuje pooblastilo za pooblaščanje drugih uradnih 
oseb občinske uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za od-
ločanje v upravnih stvareh, za opravljanje posameznih dejanj 
v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje 
v upravnih stvareh.

(2) Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih 
stvareh iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom 
drugače določeno.

59. člen
Direktor občinske uprave skrbi in je odgovoren za do-

sledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in 
drugih predpisov o upravnem postopku in zagotavlja upravno 
poslovanje v skladu z uredbo vlade.
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60. člen
O upravnih stvareh iz občinske izvirne pristojnosti lahko 

odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje 
teh zadev in ima višjo ali visoko strokovno izobrazbo in opra-
vljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v uprav-
nem postopku v skladu s posebnim zakonom. Ob teh pogojih 
lahko na prvi stopnji v enostavnih upravnih stvareh odloča tudi 
uradna oseba, ki ima srednjo strokovno izobrazbo.

61. člen
(1) O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojno-

sti občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je 
dopusten upravni spor.

(2) O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah 
iz državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, 
odloča državni organ, določen z zakonom.

62. člen
(1) O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali 

zaposlenega v občinski upravi odloča direktor občinske uprave, 
ki v primeru izločitve predstojnika občinske uprave o stvari tudi 
odloči, če je predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih 
stvareh.

(2) O izločitvi direktorja občinske uprave ali župana odlo-
ča občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.

6. Občinsko pravobranilstvo

63. člen
(1) Občina lahko s še eno ali več občinami ustanovi 

skupni organ občinskega pravobranilstva, ki pred sodišči in 
drugimi državnimi organi zastopa občino, občinske organe in 
ožje dele občine.

(2) Po pooblastilu lahko občinsko pravobranilstvo zastopa 
tudi druge pravne osebe, ki so jih ustanovile občine.

(3) Občinsko pravobranilstvo se ustanovi z odlokom, v 
katerem občinski svet določi njegovo delovno področje oziroma 
pooblastila. Za občinsko pravobranilstvo se smiselno uporablja-
jo določbe zakona, ki ureja državno pravobranilstvo.

7. Drugi organi občine

64. člen
Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki 

jih mora občina imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo 
naloge občine na posameznih področjih javne uprave, določi 
župan oziroma občinski svet na podlagi zakona s sklepom o 
ustanovitvi in imenovanju članov posameznega organa.

65. člen
(1) Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite občine, ki 

izvajata operativno strokovno vodenje civilne zaščite in drugih 
sil za zaščito, reševanje in pomoč v skladu s sprejetimi načrti.

(2) Poveljnik in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje 
delo odgovorni županu.

IV. OŽJI DELI OBČINE

66. člen
(1) Občinski svet Občine Gorje lahko ustanovi z odlokom 

kot svoja posvetovalna telesa vaške odbore.
(2) Vaški odbor se ustanovi za posamezno naselje v ob-

čini. Vaški odbor ima tri člane.
(3) Člane vaških odborov imenuje in razrešuje občinski 

svet na predlog župana ali zbora občanov posameznih na-
selij.

(4) Vaški odbor predlaga občinskemu svetu odločitve, ki 
se nanašajo na naselje, katero zastopa.

(5) Občinski funkcionarji ne morejo biti člani vaških od-
borov.

V. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV PRI 
ODLOČANJU V OBČINI

67. člen
Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju 

v občini so: zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa.

1.	Zbor občanov

68. člen
(1) Občani na zboru občanov:
– obravnavajo pobude in predloge za spremembo obmo-

čja občine, njenega imena ali sedeža ter dajejo pobude v zvezi 
s tem in oblikujejo mnenja,

– obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in po-
vezovanje z drugimi občinami v širše samoupravne lokalne 
skupnosti,

– obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali 
ukinitev ožjih delov občine oziroma za spremembo njihovih 
območij,

– predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spre-
membah območij naselij, imen naselij ter imen ulic,

– opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z zakonom,
– dajejo pobude za imenovanje in razreševanje članov 

vaških odborov;
– dajejo predloge občinskim organom v zvezi s pripravo 

programov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom ter va-
rovanja življenjskega okolja,

– oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor, kot 
so gradnja avtocest, energetskih objektov, odlagališč odpadkov 
in nevarnih stvari,

– obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odločajo 
o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem sta-
tutom ali odlokom občine, ter o zadevah, za katere tako sklene 
občinski svet ali župan.

(2) Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora 
občanov so občinski organi, v katerih pristojnost posamezna 
zadeva spada, dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih nalog 
upoštevati. Če pristojni občinski organ meni, da predlogov, 
pobud, stališč, mnenj in odločitev zbora občanov ni mogoče 
upoštevati, je občanom dolžan na primeren način in v primer-
nem roku svoje mnenje predstaviti in utemeljiti.

69. člen
(1) Zbor občanov se lahko skliče za vso občino, za posa-

mezno naselje ali zaselek.
Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na pobu-

do občinskega sveta.
(2) Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino na 

zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev v občini, zbor občanov 
v posameznem naselju pa na zahtevo najmanj 10 odstotkov 
volivcev v tej skupnosti.

(3) Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebo-
vati pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava. 
Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo podprli. 
Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum rojstva in 
naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise. Župan lahko 
zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zahteve ni podprlo 
zadostno število volivcev. Sklep z obrazložitvijo se vroči pobu-
dniku zahteve ali prvemu podpisanemu volivcu na seznamu. 
Župan skliče zbor občanov najkasneje v tridesetih dneh po 
prejemu pravilno vložene zahteve.

70. člen
(1) Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za ka-

terega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora občanov ter 
predlog dnevnega reda.

(2) Sklic zbora volivcev je treba objaviti na krajevno obi-
čajen način.
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71. člen
(1) Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni 

podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenovanje 
predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.

(2) Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, pre-
dloge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje naj-
manj 20 odstotkov volivcev z območja občine, za katero je zbor 
sklican. Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo glasuje 
najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na zboru.

(3) Delavec občinske uprave, ki ga določi direktor občin-
ske uprave, ugotovi sklepčnost zbora občanov, koliko volivcev 
je glasovalo za njegove odločitve ter vodi zapisnik o odločitvah 
zbora. Z zapisnikom zbora občanov direktor občinske uprave 
seznani občinski svet in župana ter ga na krajevno običajen 
način objavi.

2. Referendum o splošnem aktu občine

72. člen
(1) Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki 

so vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski svet, 
razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o splošnih 
aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski 
davki in druge dajatve.

(2) Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega 
odstavka razpiše referendum na predlog župana ali člana 
občinskega sveta.

(3) Občinski svet mora razpisati referendum, če to zah-
teva najmanj pet odstotkov volivcev v občini in če tako določa 
zakon ali statut občine.

73. člen
(1) Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali 

član občinskega sveta najkasneje v petnajstih dneh po spreje-
mu splošnega akta občine.

(2) Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega 
akta občine je treba občinski svet pisno seznaniti s pobudo 
volivcem, za vložitev zahteve za razpis referenduma.

(3) Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana 
pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma, 
župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu ali 
pobudi oziroma do odločitve na referendumu.

74. člen
(1) Referendum se opravi kot naknadni referendum, na 

katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt občine 
ali njegove posamezne določbe.

(2) Če je splošni akt občine ali njegove posamezne do-
ločbe na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z 
objavo izida referenduma.

(3) Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določ-
be zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upoštevanju 
volje volivcev ne spremeni.

(4) Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil 
splošni akt občine zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove po-
samezne določbe, zavezuje občinski svet, ki je splošni akt, o 
katerem je bil izveden referendum, sprejel, do konca njegovega 
mandata.

75. člen
(1) Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis re-

ferenduma o splošnem aktu občine ali njegovih posameznih 
določbah mora vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis re-
ferenduma. Zahteva mora vsebovati jasno izraženo vprašanje, 
ki naj bo predmet referenduma, in obrazložitev.

(2) Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis refe-
renduma lahko da vsak volivec, politična stranka v občini ali 
svet ožjega dela občine. Pobuda mora biti podprta s podpisi 
najmanj stotih volivcev v občini. Podporo pobudi dajo volivci 
na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in 
priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča.

(3) Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za 
razpis referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo 
predloži županu.

(4) Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana 
v skladu s prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z 
zakonom in s statutom občine, o tem v osmih dneh po preje-
mu pobude obvesti pobudnika in ga pozove, da ugotovljeno 
neskladnost odpravi v osmih dneh. Če pobudnik tega ne stori, 
se šteje, da pobuda ni bila vložena. Župan o tem nemudoma 
obvesti pobudnika in občinski svet.

(5) Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz 
predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana preizkusi 
upravno sodišče.

76. člen
(1) Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma z 

osebnim podpisovanjem ali s podpisovanjem na seznamu.
(2) Župan določi obrazec za podporo z osebnim podpiso-

vanjem, ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za razpis referendu-
ma, in rok za zbiranje podpisov. O načinu dajanja odloči župan 
s sklepom. Z istim sklepom določi obrazec seznama.

(3) Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim orga-
nom, pristojnim za vodenje evidence volilne pravice. Državni 
organ, pristojen za vodenje evidence volilne pravice, overi tudi 
podpise volivcev na seznamu.

(4) Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vlo-
žena, če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom 
zadostno število volivcev.

77. člen
(1) Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po 

sprejemu odločitve o predlogu župana ali občinskega svetnika 
za razpis referenduma oziroma v petnajstih dneh od vložitve 
zahteve volivcev za razpis referenduma v skladu s četrtim 
odstavkom prejšnjega člena, razen če v skladu z zakonom 
zahteva ustavnosodno presojo take zahteve.

(2) Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje 
petinštirideset dni od dne razpisa, v nedeljo ali drug dela prost 
dan.

(3) Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet 
vrsto referenduma, splošni akt, o katerem se bo odločalo 
oziroma njegove določbe, o katerih se bo odločalo, besedilo 
referendumskega vprašanja, o katerem se bo odločalo na 
referendumu tako, da se bo obkrožilo “ZA” oziroma “PROTI”, 
dan razpisa in dan glasovanja.

(4) Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s 
tem statutom določen za objavo splošnih aktov občine.

Petnajst dni pred dnem glasovanja objavi občinska volilna 
komisija akt o razpisu referenduma v medijih.

78. člen
(1) Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki 

imajo pravico voliti člane občinskega sveta.
(2) Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje 

večina volivcev, ki so glasovali.

79. člen
(1) Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki 

vodijo lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu 
volilnega odbora odloča občinska volilna komisija.

(2) Glede glasovanja na referendumu in drugih vpraša-
njih izvedbe referenduma veljajo določbe zakona, ki urejajo 
referendum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, če ni s tem 
statutom v skladu z zakonom o lokalni samoupravi posamezno 
vprašanje drugače urejeno.

(3) Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje 
občinska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na 
način, ki je v statutu občine določen za objavo splošnih aktov 
občine.
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3.	Svetovalni referendum

80. člen
(1) Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih 

vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referendum.
(2) Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali 

za njen del.
(3) Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami 

tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine.
(4) Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne 

zavezuje občinskih organov.

4. Drugi referendumi

81. člen
(1) Občani lahko odločajo na referendumu o samopri-

spevkih in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.
(2) Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skla-

du z določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in ureja 
referendum, ni drugače določeno.

5.	Ljudska iniciativa

82. člen
(1) Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva 

izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz pri-
stojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih organov.

(2) Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prej-
šnjega odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo 
določbe zakona in tega statuta, s katerimi je urejen postopek 
s pobudo volivcem za razpis referenduma o splošnem aktu 
občine.

(3) Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta 
občine ali drugo odločitev občinskega sveta, mora občinski 
svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej 
pa odločiti najkasneje v treh mesecih od dne pravilno vložene 
zahteve.

(4) Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih 
organov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu od 
dne pravilno vložene zahteve.

83. člen
Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri odlo-

čanju v občini na zborih občanov in referendumih ter njihovo 
izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu.

VI. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE

84. člen
(1) Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama 

določi, in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom.
(2) Opravljanje javnih služb zagotavlja občina:
– neposredno v okviru občinske uprave,
– z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,
– z dajanjem koncesij,
– z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zaseb-

nega prava.

85. člen
(1) Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina 

javne službe za izvajanje naslednjih dejavnosti:
– osnovnošolsko izobraževanje,
– predšolska vzgoja in varstvo otrok,
– osnovno zdravstvo in lekarna,
– osebna pomoč družini in
– knjižničarstvo.
(2) Občina lahko zagotavlja javne službe tudi na drugih 

področjih, zlasti na področju glasbene vzgoje, izobraževanja 
odraslih, kulture, športa in drugih dejavnosti, s katerimi se 
zagotavljajo javne potrebe.

86. člen
Občina lahko skupaj z drugimi občinami zaradi gospo-

darnega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb usta-
novi skupno pravno osebo javnega prava za izvajanje javne 
službe.

87. člen
Na področju gospodarskih javnih služb občina zagota-

vlja:
– oskrbo s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpa-

dne vode,
– zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komu-

nalnih odpadkov,
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za ceste in zelenih povr-

šin,
– vzdrževanje občinskih javnih cest
– in na drugih področjih, če tako določa zakon.

88. člen
Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo tudi 

druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz njene 
pristojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje go-
spodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij občine.

89. člen
Pravne osebe javnega prava, ki izvajajo občinske javne 

službe, ustanavlja občina z odlokom ob upoštevanju pogojev, 
določenih z zakonom.

90. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitega zago-

tavljanja dejavnosti gospodarskih javnih služb ustanovi v okviru 
zaokroženih oskrbovalnih sistemov skupaj z drugimi občinami 
skupno pravno osebo javnega prava za izvajanje občinskih 
javnih služb.

91. člen
(1) Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v skupnih prav-

nih osebah javnega prava, ki so ustanovljene za območje dveh 
ali več občin, občinski sveti občin ustanoviteljic ustanovijo sku-
pni organ, ki ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic.

(2) V aktu o ustanovitvi skupnega organa se določijo 
njegove naloge, organizacija dela in način sprejemanja odlo-
čitev, način financiranja in delitve stroškov za delo skupnega 
organa.

92. člen
Občina mora zagotoviti izvajanje tistih javnih služb, ki so 

po zakonu obvezne.

VII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE

93. člen
(1) Premoženje občine sestavljajo nepremične in premič-

ne stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.
(2) Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober 

gospodar.
(3) Za odločanje o odtujitvi in pridobitvi premoženja obči-

ne je pristojen občinski svet. Občinski svet na predlog župana 
sprejme letni program prodaje občinskega finančnega in stvar-
nega premoženja ter letni program nabav in gradenj. Sprejeti 
letni program prodaje izvršuje župan.

(4) Odprodaja ali zamenjava nepremičnin in premičnin 
v lasti občine se izvede po postopku in na način, ki ga določa 
zakon in predpisi, ki veljajo za odprodajo in zamenjavo držav-
nega premoženja.
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(5) Za neodplačno pridobitev premoženja je treba predho-
dno pridobiti soglasje občinskega sveta, če bi takšno premo-
ženje povzročilo večje stroške ali če je pridobitev povezana s 
pogoji, ki pomenijo obveznost občine.

94. člen
(1) Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, 

taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.
(2) Občina je pod pogoji, določenimi z zakonom, upraviče-

na do sredstev finančne izravnave in drugih sredstev sofinan-
ciranja iz državnega proračuna.

95. člen
(1) Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki 

občine so zajeti v proračunu občine, ki ga sprejme občinski svet 
po postopku, določenem v poslovniku občinskega sveta.

(2) Občinski svet mora sprejeti proračun občine v roku, 
ki omogoča njegovo uveljavitev s 1. januarjem leta, za katero 
se sprejema.

(3) Za pripravo in predložitev proračuna občine občinske-
mu svetu v sprejem v skladu z zakonom je odgovoren župan.

(4) Predlogi za povečanje izdatkov proračuna morajo vse-
bovati predlog za povečanje prejemkov proračuna ali za zmanj-
šanje drugih izdatkov v isti višini, pri čemer povečani izdatki ne 
smejo biti v breme proračunske rezerve, splošne proračunske 
rezervacije ali v breme dodatnega zadolževanja.

96. člen
(1) Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del in 

načrt razvojnih programov.
(2) Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca pri-

hodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter 
račun financiranja.

(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti ne-
posrednih uporabnikov proračuna občine.

(4) Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti ra-
zvojnih programov neposrednih uporabnikov proračuna občine, 
ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega načrtovanja.

97. člen
(1) Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
(2) V okviru izvrševanja proračuna ima župan pooblastila, 

določena z zakonom, predpisi, izdanimi na podlagi zakona, od-
lokom o proračunu občine ali drugim splošnim aktom občine.

(3) Župan mora zagotoviti izvajanje nalog notranjega fi-
nančnega nadzora v skladu z zakonom in predpisom ministra, 
pristojnega za finance, izdanim na podlagi zakona.

(4) Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za 
izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti podžupa-
na in posamezne delavce občinske uprave.

(5) Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju pro-
računa v mesecu juliju. Poročilo mora vsebovati podatke in 
informacije, določene z zakonom.

98. člen
(1) Proračun občine se sprejme skupaj z odlokom o pro-

računu občine. Rebalans proračuna pa skupaj z odlokom o 
spremembi proračuna.

(2) Odlok o proračunu občine določa ukrepe za zagota-
vljanje likvidnosti proračuna, prerazporejanje sredstev, začasno 
zadržanje izvrševanja proračuna, ukrepe za zagotavljanje pro-
računskega ravnovesja ter druge ukrepe in posebna pooblastila 
za izvrševanje proračuna.

(3) V odloku o proračunu se določi obseg zadolževanja 
proračuna in obseg predvidenih poroštev ter drugi elementi, ki 
jih določa zakon.

(4) Rebalans proračuna predlaga župan, če se med izva-
janjem ne more uravnovesiti proračuna občine.

99. člen
(1) Če proračun občine ni sprejet pred začetkom leta, na 

katero se nanaša, se financiranje občine začasno nadaljuje na 
podlagi zadnjega sprejetega proračuna in za iste namene.

(2) Župan sprejme sklep o začasnem financiranju v skla-
du z zakonom. Sklep velja največ tri mesece in se lahko na 
županov predlog s sklepom občinskega sveta podaljša še za 
tri mesece.

100. člen
Sredstva proračuna občine se smejo uporabljati, če so 

izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom določeni pogoji, le 
za namene in v višini, določeni s proračunom.

101. člen
(1) Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, ra-

zen pod pogoji in na način, določen z zakonom ali odlokom o 
proračunu občine.

(2) Če po sprejemu proračuna nastanejo nove obveznosti 
proračuna zaradi spremenjenih določb zakona ali drugega 
predpisa, določi župan obseg izdatkov in odpre nov konto za 
ta namen.

(3) Če se med letom spremeni delovno področje prora-
čunskega uporabnika, župan sorazmerno poveča ali zmanjša 
obseg sredstev za njegovo delo oziroma, če se uporabnik ukine 
in njegovega dela ne prevzame drug uporabnik proračuna, 
na katerega se sredstva prerazporedijo, prenese sredstva v 
proračunsko rezervo.

(4) Župan mora o izvršenih prerazporeditvah poročati ob-
činskemu svetu v mesecu juliju.

102. člen
Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, pripravi 

župan predlog zaključnega računa proračuna in ga predloži 
občinskemu svetu v sprejem.

O sprejetju zaključnega računa proračuna obvesti župan 
ministrstvo, pristojno za finance, v 30 dneh po sprejemu.

103. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih 

sprejme občinski svet, v skladu s pogoji, določenimi z zako-
nom.

104. člen
(1) Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je 

občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine. O soglasju 
odloča župan.

(2) O poroštvih za izpolnitev obveznosti javnih podjetij 
in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča na 
predlog župana občinski svet.

105. člen
Finančno poslovanje občine izvršuje knjigovodska služba 

občine, občina pa si lahko zagotovi izvrševanje knjigovodskih 
opravil v ustrezni skupni službi z drugimi občinami ali pri spe-
cializirani organizaciji.

106. člen
(1) Finančno poslovanje občine izvršuje finančna služba v 

okviru občinske uprave ali skupnega organa občinske uprave.
(2) Opravljanje posameznih nalog finančne službe ali no-

tranjega finančnega nadzora sme župan naročiti pri izvajalcu, 
ki izpolnjuje pogoje strokovnosti oziroma pogoje, predpisane z 
zakonom in podzakonskimi predpisi.

107. člen
Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih del 

izvaja župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno naro-
čanje.
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VIII. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE

1.	Splošni akti občine

108. člen
(1) Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega 

sveta, odloki in pravilniki.
(2) Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi pro-

storske in druge načrte razvoja občine, občinski proračun in 
zaključni račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov.

(3) Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski svet 
sklep, ki je lahko splošni ali posamični akt.

(4) Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja po-
slovnik občinskega sveta.

109. člen
(1) Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme 

občinski svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov občin-
skega sveta.

(2) Statut se sprejme po enakem postopku, kot je predpi-
san za sprejem odloka.

110. člen
S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko 

večino glasov navzočih članov, se uredi organizacija in način 
dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti 
članov občinskega sveta.

111. člen
(1) Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz 

svoje pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in določa 
način njihovega dela ter ustanavlja javne službe.

(2) Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene 
pristojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.

112. člen
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta ali 

odloka v procesu njihovega izvrševanja.

113. člen
(1) Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti ob-

javljeni v uradnem glasilu občine – Uradnem listu Republike 
Slovenije in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih 
drugače določeno.

(2) V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za ka-
tere tako določi občinski svet.

2. Posamični akti občine

114. člen
(1) Posamični akti občine so odločbe in sklepi.
(2) S posamičnimi akti – sklepom ali odločbo – odloča 

občina o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene 
državne pristojnosti.

115. člen
(1) O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi 

občinske uprave v upravnem postopku, odloča na drugi sto-
pnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače 
določeno.

(2) O pritožbah zoper posamične akte, izdane v upravnih 
stvareh iz prenesene državne pristojnosti, odloča državni or-
gan, ki ga določi zakon.

(3) O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih 
organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.

IX. VARSTVO OBČINE V RAZMERJU DO DRŽAVE 	
IN ŠIRŠIH LOKALNIH SKUPNOSTI

116. člen
Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo 

ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se po-

sega v ustavni položaj in v pravice občine, oziroma če se s 
predpisi pokrajine brez pooblastila oziroma soglasja občine 
posega v njene pravice.

117. člen
Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim 

sodiščem spor o pristojnosti, če državni zbor ali vlada s svojimi 
predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v pristojno-
sti občine. Enako lahko postopa, če pokrajina ali druga občina 
posega v njeno pristojnost.

118. člen
Župan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija 

konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi 
izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi, če 
osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi akti 
uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine.

119. člen
Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot stran-

ka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh postopkih 
oziroma če so z že izdanimi akti prizadete pravice in koristi 
občine, določene z ustavo in zakoni.

120. člen
Delovna telesa so dolžna za potrebe občinskega sveta 

oblikovati mnenje glede pripravljajočih se predpisov, ki se tičejo 
koristi občine in pokrajine. Na tej podlagi oblikuje občinski svet 
svoje mnenje, ki ga pošlje državnemu zboru.

X. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA

121. člen
(1) Vsako ministrstvo na svojem področju nadzoruje za-

konitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih iz svoje izvirne 
pristojnosti izdajajo župan, občinski svet in pooblaščeni delavci 
občinske uprave.

(2) Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad 
zakonitostjo dela organov občin zagotoviti ustrezno sodelo-
vanje, medsebojno obveščanje in strokovno pomoč organom 
občin.

(3) V zadevah, ki jih na organe občine prenese država, 
opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primerno-
stjo in strokovnostjo njihovega dela.

(4) Pri izvajanju nadzorstva po prejšnjem odstavku lahko 
pristojno ministrstvo predpiše organizacijo služb za izvajanje 
nalog iz državne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog na 
teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravljanje 
nalog iz državne pristojnosti.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

122. člen
Do sprejema novih predpisov se v občini uporabljajo pred-

pisi, ki so jih sprejeli organi Občine Bled, če niso v nasprotju 
z zakonom.

123. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Sta-

tutarni sklep, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, 
št. 128/06.

(2) Ta statut začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 3/07-D
Gorje, dne 5. januarja 2007

Župan 
Občine Gorje

Peter Torkar l.r.
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GROSUPLJE

132. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ureditvenem načrtu Komunalna deponija Špaja 
dolina

Na podlagi 23. člena in v povezavi s 34. členom Zakona 
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 
58/03 – ZZK-1) ter 34. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni 
list RS, št. 42/99 in 36/02) in 30. člena Statuta Občine Ivančna 
Gorica (Uradni list RS, št. 89/04) sta Občinski svet Občine 
Grosuplje na 3. redni seji dne 20. decembra 2006 in Občinski 
svet Občine Ivančna Gorica na 2. redni seji dne 21. decembra 
2006 sprejela

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ureditvenem načrtu Komunalna deponija  
Špaja dolina

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve 

ureditvenega načrta Komunalna deponija Špaja dolina, ki je bil 
sprejet z Odlokom o ureditvenem načrtu Komunalna deponija 
Špaja dolina (Uradni list RS, št. 70/98, 13/99 – popr. in 83/03 – 
popr.). Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta (v nada-
ljevanju: spremembe in dopolnitve UN) je izdelal Topos d.o.o., 
Dolenjske Toplice, pod št. 04/06-UN, v decembru 2006.

Spremembe in dopolnitve UN vsebujejo:
– besedilo sprememb in dopolnitev UN (odlok) in
– kartografski del z naslednjimi grafičnimi načrti:

– Načrt namenske rabe prostora
1.1 Načrt podrobnejše namenske 	

rabe prostora M 1: 2000
– Načrt ureditvenega območja z načrtom 	

parcelacije
2.1 Načrt parcel M 1: 2880
2.2.1 Meja območja urejanja na 	

digitalnem katastrskem načrtu M 1: 2880
2.2.2 Situacija tlačnega voda na 	

digitalnem katastrskem načrtu M 1: 3000
2.3 Načrt gradbene parcele s 	

tehničnimi elementi M 1: 1000
– Načrt umestitve načrtovane 	

ureditve v prostor
3.1.1 Pregledna situacija M1:20000
3.1.2 Situacija tlačnega voda na 	

temeljnem topografskem načrtu M 1: 5000
3.2.1 Ureditvena situacija iz 	

sprejetega UN M 1: 1000
3.2.2 Ureditvena situacija – 	

sprememba – 1. faza M 1: 1000
3.2.3 Ureditvena situacija – 	

sprememba – končno stanje M 1: 1000
3.3 Situacija z obstoječimi objekti ter 	

infrastrukturnimi vodi in napravami M 1: 1000
3.4 Zasnova projektnih rešitev 	

prometne infrastrukture M 1: 500
3.5 Zasnova projektnih rešitev 	

komunalne in energetske infrastrukture M 1: 1000
3.6 Rešitve in ukrepi varstva okolja M 1: 1000
3.7 Rešitve in ukrepi za obrambo ter 	

varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami M 1: 1000

2. člen
Priloge k spremembam in dopolnitvam UN so:
– Povzetek za javnost
– Izvleček iz strateškega prostorskega akta
– Obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev 

UN
– Seznam strokovnih podlag
– Smernice nosilcev urejanja prostora
– Mnenja nosilcev urejanja prostora
– Odločba Ministrstva za okolje in prostor glede izvedbe 

celovite presoje vplivov
– Seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sek-

torskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi 
sprememb in dopolnitev UN

– Izjava odgovornega prostorskega načrtovalca
– Ocena stroškov za izvedbo sprememb in dopolnitev 

UN
– Spis postopka priprave in sprejemanja sprememb in 

dopolnitev UN.

3. člen
V prvem stavku 3. člena, v poglavju II. OPIS MEJE OB-

MOČJA, se besedilo: »… R 331 Grosuplje–Višnja Gora, …« 
nadomesti z naslednjim: »… R-646/1195 Grosuplje–Ivančna 
Gorica, …«.

4. člen
Za 3. členom se doda nov, 3.a člen, ki se glasi:
»Izven območja urejanja s tem ureditvenim načrtom se 

izvede tlačni vod, ki poteka v robu regionalne ceste R-646/1195 
Grosuplje–Ivančna Gorica, po zemljiščih s parc. št. 1668/2, 
1668/3, 1668/15, 897/4, 1668/13, 1668/12, 919/4, 1668/10, 
1002/3, 1004/2, 1668/8, 1668/2, 1668/7, 1014/2, 1015/3, 
1016/2, 1019/4, 1668/6, 1019/3, 1668/4 in 1668/16, v k.o. 
Grosuplje ter parc. št. 742/3, 2219/5, 745/15, 2219/6, 1662/13, 
1662/9, 1662/10, 1664/4, 1665/3 in 1666/5, v k.o. Grosuplje 
– naselje, do obstoječega jaška na fekalni kanalizaciji v Grosu-
pljem, zgrajen na zemljišču s parc. št. 1666/5 iste k.o.«

5. člen
V 9. členu, pod poglavjem III. POGOJI ZA IZRABO OB-

MOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR, točko 
B. Pogoji za zajem zalednih meteornih in izcednih vod ter za 
čiščenje izcednih vod, naslovom Odvodni sistem za meteorne 
vode, se za zadnjim stavkom drugega odstavka doda naslednje 
besedilo:

»Na območju, kjer je predviden objekt za razgradnjo 
bele tehnike, se odvodnik spelje tako, da zagotavlja zbiranje 
zalednih meteornih vod tudi z vzhodnega in severnega dela 
območja urejanja.«

6. člen
V 11. členu, pod naslovom Zbirni bazen za meteorne 

vode, se na koncu zadnjega stavka doda naslednje besedilo:
»Lokacija zbirnega bazena je za prvo fazo pod pregra-

dnim nasipom za 1. in 2. fazo deponije, končna lokacija pa na 
severnem delu območja urejanja.«

7. člen
Besedilo 12. člena, pod naslovom Zbirni (egalizacijski) 

bazen, se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Na severnem delu območja urejanja se izvedeta bazena 

z zbiranje izcednih vod s kapaciteto zadrževanja do 300 m³ 
izcednih vod. Bazena sta tlorisne velikosti 16,60 x 8,60 m ter 
11,50 x 8,50 m in globine 2,0 m, v armiranobetonski izvedbi. 
Pred vtokom v bazen je treba izvesti peskolov za grobo filtra-
cijo trdnih delcev, prisotnih v izcednih vodah. Globina vode v 
bazenu je do 1,5 m. Bazena in prostor nad nakladališčem se 
po potrebi nadkrijeta z nadstrešnico. Nadstrešnica je pritlična s 
svetlo višino največ 4,80 m, izvedena iz lahke jeklene konstruk-
cije. Naklon strešin je prilagojen naklonu ostalih nadstrešnic.«
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8. člen
Besedilo 13. člena, pod naslovom Čistilna naprava, se v 

celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Zbirni bazen za izcedne vode s črpališčem:
Izcedne in odpadne fekalne vode iz objektov odlagališča 

se preko črpališča in tlačnega voda spelje v obstoječo javno 
kanalizacijo naselja Grosuplje. Mesto priključitve je v jašku 
J 726, pri industrijskem kompleksu Kovinostroj. Črpališče se 
locira ob zbirnem bazenu izcednih vod, dimenzionira se na 
končno količino.

Tlačni vod se ob zahodnem robu deponije nadaljuje do re-
gionalne ceste in ob desnem robu v smeri naselja Grosuplje. V 
delu, ko tlačni vod preide v gravitacijski vod, se v njega predvidi 
izpust fekalne kanalizacije iz naselja Spodnje Blato.

Kvaliteta odpadne vode mora pred iztokom v črpališče 
ustrezati kvaliteti, ki je določena s Pravilnikom o odvajanju in 
čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list 
RS, št. 105/02 in 50/04). Do izgradnje tlačnega voda se morajo 
izcedne vode redno odvažati na čiščenje na centralno čistilno 
napravo Grosuplje.«

9. člen
V 14. členu, pod poglavjem III. POGOJI ZA IZRABO 

OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR, 
točko C. Pogoji za postavitev in oblikovanje ostalih objektov, 
naslovom Upravni objekt, se na koncu zadnjega stavka doda 
naslednje besedilo: »Tehtnica ter prostor med njo in upravnim 
objektom se nadkrije z dvokapno nadstrešnico tlorisne velikosti 
10,0 m x 12,0 m. Nadstrešnica je pritlična s svetlo višino 4,80 
m, pokrita z jekleno strešno konstrukcijo. Naklon strešin je 
enak naklonu strehe upravnega objekta, kritina je enaka kot 
na ostalih objektih.«

10. člen
Za 14. členom se doda nov, 14.a člen, ki se glasi:
»Kontejner za nevarne odpadke:
V nadaljevanju kontrolnega objekta se uredi prostor za 

postavitev kontejnerja za nevarne odpadke. Kontejner se nad-
krije z enokapno nadstrešnico trapezne oblike, dolžine 13,0 m 
in širine 4,0 m do 9,20 m. Nadstrešnica je pritlična s svetlo vi-
šino največ 4,80 m, jeklene konstrukcije ter ima kritino iz lahke 
pločevine. Naklon strešin je nizek, od 5 do 15 stopinj.«

11. člen
Besedilo 15. člena, pod naslovom Prebiralna ploščad z 

nadstrešnico za odbrane odpadke in izstresališčem, se v celoti 
nadomesti z naslednjim besedilom:

»Sortirnica in balirnica ter skladišče ločenih frakcij:
Utrjene površine ob sortirnici in balirnici se v celoti nadkri-

je z nadstrešnicama, ki sta v tlorisni zasnovi trapezne oblike. 
Nadstrešnica ob objektu sortirnice je tlorisne velikosti 13,70 m x 
15,0 m in 32,60 m x 9,20 m do 15,0 m, nadstrešnica ob objektu 
balirnice pa 18,30 m x 19,50 m in 49,0 x 10,50 m do 19,50 m. 
Namenjeni sta za sortiranje, baliranje in skladiščenje ločenih 
frakcij. Nadstrešnici sta pritlični, s svetlo višino 7,50 m, izvedeni 
z jekleno nosilno in strešno konstrukcijo. Naklon strešin je enak 
naklonu strešin sortirnice oziroma balirnice, enako velja za 
kritino. Lahko se izvedeta tudi kot zaprti objekti.

Izcedne vode se lovijo v talni lovilni skledi in nato odvajajo 
v bazen izcednih vod na zahodni strani objektov.«

12. člen
Besedilo 16. člena, pod naslovom Ploščad za kompostira-

nje, se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Kompostarna:
Pred spustom dostopne ceste na dno deponije se uredita 

ploščadi za kompostiranje, tlorisne velikosti 22,0 x 40,0 in 
22,0 x 48,0 m; nanju se odvažajo ločeni biološki odpadki ter 
lesovina. Ploščad se asfaltira, na robovih pa vgradi dvignjene 
betonske robnike. S primernimi padci ploščadi se mora zagoto-

viti odvodnjavanje z iztokom v zbirni bazen s kapaciteto do 50 
m3 izcednih vod. Ploščadi se v celoti nadkrijeta z nadstrešnico, 
višine 7,50 m. Konstrukcija je jeklena, naklon strešin in kritina 
pa je enaka, kot pri vseh ostalih objektih. Lahko se izvede 
tudi kot zaprt objekt. Odvodnjavanje s platoja kompostarne se 
uredi preko lovilne sklede v zbirni bazen izcednih vod, lociran 
na njeni severni strani. Zbrane vode se uporabijo za vlaženje 
komposta.«

13. člen
Besedilo 17. člena, pod naslovom Garažni objekt za kom-

paktor s pralno ploščadjo, se v celoti nadomesti z naslednjim 
besedilom:

»Garaža za kompaktor se v 1. fazi izvede v dolini, na 
območju 3. faze deponijskega prostora, velikosti 6,0 x 10,0 m. 
Končna lokacija garažnega objekta za kompaktor s priročno 
delavnico je na koncu zbirnega centra, pred deponijo 1. faze. 
Garažni objekt je tlorisne velikosti 10,0 x 13,0 m, pritličen s 
svetlo višino 4,80 m in pokrit z dvokapnico. V njem se predvidi 
garaža za kompaktor, servisna delavnica, garderobe in sanita-
rije ter skladišče za gorivo. Dovoz v garažo se uredi direktno z 
deponijskega prostora po široki rampi v blagem naklonu.

Ob garažnem objektu se uredi tudi pralna ploščad ter 
pretakališče za gorivo z lovilno skledo za eventualno razlito 
gorivo.«

14. člen
Za 17. členom se doda nov, 17.a člen, ki se glasi:
»Objekt za začasno skladiščenje ostalih vrst odpadkov:
Severno od garaže za kompaktor, zgrajene v 1. fazi, se 

zgradi objekt za začasno skladiščenje ostalih vrst odpadkov 
(azbest ipd.), tlorisne velikosti 12,0 x 16,0 m. Objekt je pritličen, 
s svetlo višino 4,50 m in pokrit z dvokapnico, nizkega naklona 
do 15 stopinj. Glede na potrebe se lahko objekt v drugi fazi 
poveča, za največ enako tlorisno površino.

Ustrezno urejena površina ob tem objektu se lahko na-
meni tudi za namestitev premične naprave za zbiranje in uni-
čevanje odpadkov, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene 
dejavnosti. Ta dejavnost se lahko opravlja le z upoštevanjem 
določb Navodila o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravlja-
nju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 30/95).«

15. člen
Za 17.a členom se doda nov, 17.b člen, ki se glasi:
»Zbirni center:
Za zbiranje ločenih vrst komunalnih odpadkov se ob zgor-

nji dostopni cesti, pred deponijo 1. faze, zgradi zbirni center. 
Ob cesti je razkladalna rampa širine 4,0 m, pod katero je na 
znižanem nivoju za 1,40 m predvidenih osem zabojnikov za-
prtega tipa, s prostornino do 12,0 m³. Ob spodnjem platoju je 
cesta širine 5,0 m za manipulacijo in odvoz zabojnikov ter izvoz 
dostavnih vozil obiskovalcev. Cesta funkcionira za enosmerni 
promet: dovoz do deponije 1. faze in zbirnega centra je na 
vzhodni strani, izvoz pa preko platoja ob zbirnem centru. Zbirni 
center se opremi z video nadzorom.«

16. člen
Za 17.b členom se doda nov, 17.c člen, ki se glasi:
»Objekt za razgradnjo bele tehnike:
Na deponijskem prostoru gline, na površini cca 1500 m², 

se izvede plato z nasutjem dolomitne hribine, ki se jo pridobi 
direktno iz brežine nad platojem. Na njem se zgradi objekt za 
razgradnjo bele tehnike, tlorisne velikosti 52,0 x 18,0 m in višine 
8,0 m. Konstrukcija je kovinska, naklon strešin enak naklonu 
ostalih objektov.«

17. člen
Za 17.c členom se doda nov, 17.d člen, ki se glasi:
»Pralna ploščad in meteorološka postaja:
Pralna ploščad velikosti 13,0 x 10,0 m se izvede ob dosto-

pni cesti na deponijski prostor, v vodotesni in oljetesni izvedbi. 
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Odvodnja se uredi preko primerno dimenzioniranega lovilca olj 
v peskolov. Ploščad se nadkrije z nadstrešnico, ki je pritlična in 
višine 4,80 m. Naklon strešin je enak naklonu na ostalih objek-
tih. Ob njej se postavi meteorološka postaja za spremljanje 
mikroklimatskih pogojev na lokaciji.«

18. člen
V 23. členu, v poglavju IV. POGOJI ZA PROMETNO IN 

KOMUNALNO TER DRUGO UREDITEV OBMOČJA, pod na-
slovom Cestno omrežje, se besedilo:

– v prvem stavku: »… R 331 Grosuplje–Višnja Gora, …« 
nadomesti z naslednjim: »… R-646/1195 Grosuplje–Ivančna 
Gorica, …«,

– četrti stavek nadomesti z naslednjim besedilom:
»Od upravnega objekta do zbirnega centra se dostopna 

cesta izvede v enaki širini, v asfaltni izvedbi. Ob zbirnem centru 
se uredi enosmerni krožni promet. Dostopna cesta služi tudi 
kot dostop do površin za odlaganje odpadkov. Do objekta za 
začasno skladiščenje ostalih vrst odpadkov in garaže za kom-
paktor se izvede dostopna cesta v širini 4,00 m z obojestran-
skima bankinama po 0,50 in obračališčem za dostavna vozila. 
Tudi ostale notranje transportne poti so širine 4,00 m ter enim 
odmikališčem.« ter

– drugi odstavek nadomesti z naslednjim besedilom:
»Pri projektiranju dostopne ceste se upošteva Zakon o ce-

stah (Uradni list SRS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) 
in Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05).«

19. člen
V 24. členu, pod naslovom Kanalizacija, se:
– prvi odstavek nadomesti z naslednjim besedilom:
»Odvod in končna dispozicija izcednih in odpadnih vod 

deponije se izvede s črpališčem preko tlačnega voda v javno 
kanalizacijo naselja Grosuplje. Tlačni vod poteka od črpališča 
ob zbirnem (egalizacijskem) bazenu za izcedne vode po za-
hodni strani območja urejanja ter nato v robu dostopne ceste 
in v nadaljevanju v desnem robu regionalne ceste R-646/1195 
Grosuplje–Ivančna Gorica. Priključitev se izvede v obstoječem 
jašku J726 pri Kovinostroju, od tu naprej pa se odpadne vode 
odvaja preko obstoječe kanalizacije na čistilno napravo Gro-
suplje. Na delu poteka kanalizacijskega voda, med naseljema 
Blato in Grosuplje, se za omogočanje ločene dispozicije izce-
dnih vod iz komunalne deponije in iz črpališča Gatina predvidi 
položitev dvojnega cevovoda. Oba cevovoda se predvidi v 
istem gradbenem jarku.« in

– doda za drugim odstavkom naslednje besedilo:
»Meteorne vode zalednih površin deponijskega telesa 

se preko zbirnega bazena za meteorne vode spelje v smeri 
severnega dela območja v ponikovanje.«

20. člen
V 25. členu, pod naslovom Vodovod, se druga alineja 

četrtega odstavka nadomesti z naslednjim besedilom:
– Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Grosu-

plje (Uradni list RS, št. 5/97 in 79/97).

21. člen
V 26. členu, pod naslovom Električno omrežje, se:
– prvi stavek nadomesti z naslednjim besedilom:
»Za oskrbo kompleksa z električno energijo se izvede 

trafo postaja Špaja dolina, v kabelski izvedbi.« in
– na koncu zadnjega odstavka doda besedilo v novem 

odstavku:
»Za stalno varovanje območja se ob varovalni ograji izve-

de kabelska kanalizacija za izvajanje video nadzora.«

22. člen
V 27. členu, pod naslovom Telefon, se besedilo drugega 

odstavka nadomesti z naslednjim besedilom:
»Za potrebe objektov se izvede interni, zemeljski razvod 

tk kabla.«

23. člen
Besedilo 28. člena, pod poglavjem V. REŠITVE IN PO-

GOJI V ZVEZI Z VAROVANJEM OKOLJA, naslovom Varstvo 
voda, se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:

»Izcedne vode deponijskega telesa morajo biti predhodno 
obdelane do stopnje, določene v Uredbi o emisiji snovi pri od-
vajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list 
RS, št. 47/05). Na meteorno kanalizacijo je dovoljeno priključiti 
le tiste meteorne vode, ki ne presegajo dopustnih parametrov 
za izpust neposredno v vode v skladu z določili zgoraj navede-
ne uredbe. Meteorne vode s parkirišč, utrjenih površin, platojev 
in pralne ploščadi je dovoljeno spuščati v meteorno kanalizacijo 
le preko lovilcev olj in maščob.«

24. člen
Besedilo 29. člena, pod naslovom Varstvo pred hrupom, 

se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Ravni hrupa v območju urejanja ne smejo preseči mejnih 

dnevnih (75db) in nočnih ravni hrupa (65db), ki veljajo za IV. 
območje varstva pred hrupom, skladno z Uredbo o mejnih vre-
dnostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05).«

25. člen
Besedilo 30. člena, pod naslovom Varstvo zraka, se v 

celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Vsi izpusti zraka iz objektov ne smejo preseči mejnih 

vrednosti, predpisanih z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepre-
mičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 73/94, 68/96 
in 109/01), Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih 
vrednosti snovi v zraku (Uradni list RS, št. 73/94) in Uredbo o 
emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94 
in 51/98).«

26. člen
V 32. členu, pod naslovom Varstvo pred požarom, se na 

koncu zadnjega stavka doda naslednje besedilo:
»Kjer so odmiki med objekti manjši od 8 m, je treba med 

objekti izvesti ustrezno požarno ločitev objektov, s čimer bodo 
zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru (če 
odmiki niso določeni s posebnim predpisom, se lahko uporabi 
smernica SZPV 204, požarnovarnostni odmiki med stavba-
mi).«

27. člen
V 34. členu, pod poglavjem VI. FAZNOST IZVAJANJA 

UREDITVENEGA NAČRTA, se:
– v drugem odstavku, v besedilu pod I. fazo črta besedilo: 

»… in čistilna naprava; izcedne vode se do izgradnje le-te re-
dno odvažajo na čiščenje na čistilno napravo Grosuplje; …«,

– na koncu besedila II. faze doda naslednje besedilo: 
»…; izvedba nadstrešnic in gradnja ostalih objektov, potreb-
nih za funkcioniranje deponije, navedeni v predhodnih členih 
tega odloka; dograditev komunalne opreme območja; gradnja 
tlačnega voda za odvod izcednih vod deponije, od objekta za 
predčiščenje do obstoječe fekalne kanalizacije v naselju Gro-
suplje; izcedne vode se do izgradnje le-tega redno odvažajo na 
čiščenje na čistilno napravo Grosuplje.« ter

– prvi stavek pod III. fazo nadomesti z naslednjim bese-
dilom:

»III. faza: pred širitvijo deponijskega prostora na končni 
obseg se garažni objekt za kompaktor s pralno ploščadjo in 
zbirni center odstranita.«

28. člen
Besedilo 37. člena, pod poglavjem VIII. OBVEZNOSTI 

INVESTITORJA, IZVAJALCEV IN UPRAVLJALCA DEPONIJE 
PRI IZVAJANJU UREDITVENEGA NAČRTA, se v celoti nado-
mesti z naslednjim besedilom:

»Do izgradnje tlačnega voda se morajo izcedne vode 
redno odvažati na čiščenje na centralno čistilno napravo Gro-
suplje.«
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29. člen
Za poglavjem VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA, IZ-

VAJALCEV IN UPRAVLJALCA DEPONIJE PRI IZVAJANJU 
UREDITVENEGA NAČRTA, se doda novo poglavje z naslo-
vom: »IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE URE-
DITVENEGA NAČRTA«, ostala poglavja v nadaljevanju pa 
ustrezno preštevilčijo.

30. člen
V poglavju IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVA-

JANJE UREDITVENEGA NAČRTA se doda nov, 39.a člen, ki 
se glasi:

»V primeru izrazito povečanega odjema pitne vode mora 
upravljavec deponije pridobiti soglasje vodovodnega odbora 
Spodnje Brezovo.«

31. člen
Za 39.a členom se doda nov, 39.b člen, ki se glasi:
»Projektna dokumentacija za novo predvideno kanaliza-

cijsko omrežje mora vsebovati tudi dokazilo o možnosti zago-
tavljanja ustreznega očiščenja izcednih vod na obstoječi čistilni 
napravi Grosuplje.«

32. člen
Za 39.b členom se doda nov, 39.c člen, ki se glasi:
»Stroški izdelave projektne dokumentacije, zaščite in 

prestavitve elektroenergetskega in TK omrežja ter nadzora 
bremenijo investitorja gradenj na območju ureditvenega načrta. 
V breme investitorja gredo tudi stroški odprave napak, če bi te 
nastale zaradi del na predmetnem omrežju.«

33. člen
Za 39.c členom se doda nov, 39.d člen, ki se glasi:
»Za tlačni vod, ki poteka izven meje ureditvenega načrta 

in se polaga v varovalnem pasu občinskih cest, je potrebno v 
postopku pridobitve gradbenega dovoljenja pridobiti projektne 
pogoje in soglasje upravljavca ceste.«

34. člen
Besedilo 40. člena, pod poglavjem X. TOLERANCE, se v 

celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Pri tlorisnih gabaritih objektov so dovoljena odstopanja 

do +-10% ter manjša odstopanja v višinskih gabaritih, če je ta 
pogojen s tehnološkimi zahtevami. Odstopanja so dovoljena 
tudi pri višinskih kotah, če se ob izdelavi projektne dokumenta-
cije podajo racionalnejše rešitve.

Pri poteku komunalne infrastrukture so odstopanja dovo-
ljena, če se pri nadaljnjem projektiranju pokažejo optimalnejše 
in bolj ekonomične rešitve, kar se podrobneje obdela v projektu 
za pridobitev gradbenega dovoljenja.«

35. člen
Besedilo 41. člena, pod poglavjem XI. KONČNE DO-

LOČBE, se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Z dnem veljavnosti odloka o ureditvenem načrtu Ko-

munalna deponija Špaja dolina (Uradni list RS, št. 70/99) 
prenehajo veljati določila odloka o urbanističnem redu v Občini 
Grosuplje (Uradni list SRS, št. 44/82) za območje, ki ga ureja 
ta odlok.«

II. KONČNE DOLOČBE

36. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem teh sprememb in 

dopolnitev UN opravlja Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpek-
torat RS za okolje in prostor, Območna enota Ljubljana.

37. člen
Spremembe in dopolnitve UN so na vpogled pri upravnih 

organih Občin Grosuplje in Ivančna Gorica, pristojnih za ureja-
nje prostora ter na Upravni enoti Grosuplje.

38. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 352-57/97
Grosuplje, dne 20. decembra 2006

Št. 352-57/97
Ivančna Gorica, dne 21. decembra 2006

Župan 
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

Župan
Občine Ivančna Gorica

Jernej Lampret l.r.

IG

133. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje 
urejanja prostora Občine Ig

Na podlagi 81. člena zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 110/02, 8/03) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Ig 
(Uradni list RS, št. 129/06) je Občinski svet Občine Ig na svoji 
2. izredni seji dne 9. 1. 2007 sprejel

O D L O K
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja 

prostora Občine Ig

1. člen
uvodne ugotovitve

Ta odlok določa ukrepe o začasnem zavarovanju urejanja 
prostora na območju Občine Ig, kjer so na podlagi sprejetega 
programa priprave za Strategijo prostorskega razvoja in pro-
storskega reda Občine Ig (Uradni list RS, št. 80/05) predvidene 
nove ureditve.

Na podlagi sprejetega Programa priprave za SPRO in PR 
na območju Občine Ig obstaja utemeljena nevarnost:

– da bo izvedba posamezne prostorske ureditve onemo-
gočena ali močno otežena,

– da se bodo bistveno zvišali stroški za posamezno iz-
vedbo,

– da bodo za posamezno izvedbo potrebni znatno pove-
čani posegi v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in 
drugih prizadetih subjektov.

2. člen
podlaga predvidene prostorske ureditve 	

v prostorskem aktu
Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje na območju 

Občine Ig se sprejema za območja širitve ali spremembe na-
menske rabe naselja, ki še niso določena s Strategijo pro-
storskega razvoja in prostorskega reda Občine Ig, so pa bila 
opredeljena s programom priprave za SPRO in PR (Uradni list 
RS,št. 80/05).

3. člen
območja začasnih ukrepov

Območja začasnih ukrepov se nanašajo na zemljišča, 
kjer se spreminja namenska raba glede na veljavni dolgoročni 
plan Občina Ig.

Meja novih prostorskih enot je določena na katastrskem 
načrtu merila 1:5000, tako natančno, da jo je mogoče določiti 
v naravi.
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Grafični del, ki prikazuje območja začasnih ukrepov je 
sestavni del tega odloka.

4. člen
vrste začasnih ukrepov

Na območju začasnih ukrepov, je prepovedano:
– prepovedana je parcelacija zemljišč ter promet z njimi,
– prepovedana je gradnja novih objektov ter rušitve in 

nadomestna gradnja,
– prepovedana je postavitev začasnih in pomožnih objek-

tov.
Dovoljeno pa je izvajati:
– vzdrževalna dela objektov in naprav za potrebe komu-

nale, prometa in zvez,
– vzdrževalna dela obstoječih objektov in
– geodetska in druga pripravljalna dela, potrebna za 

izdelavo predvidenega prostorskega akta oziroma njegovih 
sprememb.

5. člen
čas veljavnosti začasnih ukrepov

Začasni ukrepi veljajo do uveljavitve Strategije prostor-
skega razvoja in Prostorskega reda in do uveljavitve predvi-
denih OLN (Občinski lokacijski načrt), kjer je to opredeljeno v 
Strategiji prostorskega razvoja občine oziroma ne več kot 3 leta 
po objavi odloka v uradnem listu.

6. člen
postopki zaznambe v zemljiški knjigi

Občina Ig lahko v 30 dneh od uveljavitve odloka začne s 
postopki zaznambe začasnih ukrepov v zemljiško knjigo za pred-
videne ureditve občinskega in širšega lokalnega pomena.

7. člen
Vidnost odloka

Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja pro-
stora Občina Ig je stalno na vpogled na sedežu Občine Ig in 
Upravni enoti Ljubljana, izpostava Vič - Rudnik.

8. člen
Objava odloka

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, Informativno pa se objavi tudi v 
Uradnem glasilu Občine Ig. Uporabljati se prične z dnem javne 
razgrnitve sprememb dne 24. 1. 2007.

Ig, dne 9. januarja 2007

Župan
Občine Ig

Janez Cimperman l.r.

LJUBLJANA

134. Odlok o programu opremljanja zemljišč za 
gradnjo za območje urejanja VS 3/5 Brdo, del 
območja urejanja VP 3/2 Brdo in del območja 
urejanja VS 3/3 Brdo – Vrhovci

Na podlagi 139. in 141. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 – ZZK-1), 
5., 6. in 19. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja ze-
mljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04 in 74/05) ter 27. čle-
na Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 
28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 1. izredni seji 
dne 18. 12. 2006 sprejel

O D L O K
o programu opremljanja zemljišč za gradnjo  

za območje urejanja VS 3/5 Brdo, del območja 
urejanja VP 3/2 Brdo in del območja urejanja  

VS 3/3 Brdo – Vrhovci

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejme program opremljanja zemljišč 

za gradnjo (v nadaljevanju: program opremljanja) za območje 
urejanja VS 3/5 Brdo, del območja urejanja VP 3/2 Brdo in 
del območja urejanja VS 3/3 Brdo – Vrhovci, ki ga je izdelalo 
projektantsko podjetje LUZ d.d., Verovškova 64, Ljubljana, 
št. projekta 5470.

2. člen
Program opremljanja vsebuje:
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastruk-

ture,
– investicije v gradnjo komunalne infrastrukture,
– podlage za odmero komunalnega prispevka.

3. člen
Program opremljanja zajema tudi zasnovo omrežja za 

distribucijo električne energije in zasnovo telekomunikacijskega 
omrežja, ki nista lokalni gospodarski javni infrastrukturi in zato 
stroški izgradnje niso zajeti v stroških investicij.

II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE

4. člen
Obstoječa komunalna infrastruktura in predvidena komu-

nalna infrastruktura sta prikazani v grafičnih prilogah programa 
opremljanja.

III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE

5. člen
Skupni stroški investicije za gradnjo komunalne infrastruk-

ture iz prejšnjega člena tega odloka so:

Komunalna infrastruktura Stroški (SIT brez DDV)

Ceste in javna razsvetljava 1.864.118.788

Vodovodno omrežje 111.341.856

Kanalizacijsko omrežje 571.224.986

Plinovodno omrežje 221.328.828

Elektroenergetsko omrežje – stroški 
prestavitve 8.727.739

Skupaj 2.776.742.197

IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA 	
PRISPEVKA

6. člen
Podlage za odmero komunalnega prispevka so:
1. obračunska območja posameznih vrst komunalne in-

frastrukture,
2. obračunski stroški investicij v novo komunalno infra-

strukturo,
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3. obračunski stroški za obstoječo komunalno infrastruk-
turo,

4. skupni obračunski stroški,
5. podrobnejša merila,

1.	Obračunska območja posameznih vrst komunalne 
infrastrukture

7. člen
(1) Območje investicije za gradnjo komunalne infrastruk-

ture iz 5. člena je razdeljeno na 4 obračunska območja:
– Obračunsko območje 1, ki zajema območje urejanja 

VS3/5 Brdo s funkcionalnimi enotami F1, F2, F3, F4, F5, F6, 
F9 in F11 in območje urejanja VP 3/2 Brdo s funkcionalnimi 
enotami F1 in F2. Na tem obračunskem območju bo zagotovlje-
na izgradnja vodovodnega omrežja, kanalizacije za odpadno 
komunalno in padavinsko vodo in ureditev javnih površin.

– Obračunsko območje 2, ki zajema območje urejanja 
VS3/5 Brdo s funkcionalnimi enotami F1, F2, F3, F4, F5, F6, 
F9 in F11. Na tem obračunskem območju bo zagotovljeno niz-
kotlačno plinovodno omrežje.

– Obračunsko območje 3, ki zajema južni del območja 
urejanja VP 3/2 Brdo s funkcionalnimi enotami F1 in F2. Na 
tem obračunskem območju bo zagotovljeno srednjetlačno pli-
novodno omrežje.

– Obračunsko območje 4, ki zajema območje urejanja po 
zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja VP 3/2 Brdo.

(2) Razdelitev območja investicije na štiri obračunska ob-
močja je izdelana na podlagi zagotavljanja priključevanja na 
posamezno komunalno infrastrukturo, na podlagi zazidalnega 
načrta za območje urejanja VS 3/5 Brdo, del območja urejanja 
VP 3/2 Brdo in del območja urejanja VS 3/3 Brdo – Vrhovci in za-
zidalnega načrta za severni del območja urejanja VP 3/2 Brdo.

(3) V tem programu opremljanja so določene vse podlage 
za odmero komunalnega prispevka iz 6. člena za obračunska 
območja 1, 2 in 3, ki so zajeta v zazidalnem načrtu za območje 
urejanja VS 3/5 Brdo, del območja urejanja VP 3/2 Brdo in 
del območja urejanja VS 3/3 Brdo – Vrhovci. Obračunsko ob-
močje 4 je opredeljeno le zaradi prikaza in razdelitve stroškov. 
Podlage za odmero komunalnega prispevka za to območje 
bodo določene v posebnem programu opremljanja za severni 
del območje urejanja VP 3/2 Brdo.

(4) Obračunska območja za obstoječo primarno komunal-
no infrastrukturo so vsa obračunska območja z oznako MOL 
– mesto.

(5) Obračunska območja iz četrtega odstavka tega člena 
so določena na podlagi strokovnih podlag za določitev obra-
čunskih stroškov za obstoječo komunalno infrastrukturo: Dolo-
čitev obračunskih območij in izračun nadomestitvenih stroškov, 
LUZ d.d., Verovškova 64, Ljubljana, avgust 2005.

2. Obračunski stroški investicij v novo komunalno 
infrastrukturo

8. člen
(1) Obračunski stroški investicij v novo komunalno infra-

strukturo so skupni stroški investicije iz 5. člena zmanjšani za 
sredstva, ki jih občina za izvedbo investicije pridobi iz drugih 
virov. Obračunski stroški investicij, ki se delijo na obračunska 
območja 1, 2 in 3, so:

Komunalna infrastruktura
Skupni stroški 

investicije stroški (SIT 
brez DDV)

Stroški – drugi vir 
(SIT brez DDV)

Obračunsko območje 
4 (SIT brez DDV)

Obračunski stroški 
investicije 

(SIT brez DDV)

Ceste in javna razsvetljava 1.864.118.788 627.263.516 0 1.236.855.271

Vodovodno omrežje 111.341.856 0 12.867.116 98.474.740

Kanalizacijsko omrežje 571.224.986 11.098.195 44.713.461 515.413.330

Plinovodno omrežje 221.328.828 136.470.492 0 84.858.336

Elektroenergetsko omrežje 
– stroški prestavitve 8.727.739 0 0 8.727.739

Skupaj 2.776.742.197 774.832.204 57.580.577 1.944.329.416

(2) Razlika do skupnih stroškov investicije iz 5. člena v 
višini 57.580.577,26 SIT se upošteva pri določitvi podlag za 
odmero komunalnega prispevka za obračunsko območje 4 iz 
7. člena.

(3) Razliko do skupnega stroška investicije iz 5. člena 
tega odloka v višini 695.942.288 SIT za ceste in javno razsve-
tljavo, vodovodno in kanalizacijsko omrežje je potrebno pokriti 
iz drugih virov financiranja MOL.

(4) Razliko do skupnega stroška investicije iz 5. člena 
tega odloka v višini 136.470.492 SIT za plinovodno omrežje je 
potrebno pokriti iz virov JP Energetika Ljubljana.

(5) Obračunske stroške investicije iz prvega odstavka 
tega člena se razdeli na obračunska območja 1, 2 in 3 iz prve-
ga odstavka 7. člena.

(6) Obračunski stroški investicij za obračunsko območje 1 
znašajo:
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Komunalna infrastruktura
Stroški 

(SIT brez DDV)
Ceste in javna razsvetljava 1.236.855.271
Vodovodno omrežje 98.474.740
Kanalizacijsko omrežje 515.413.330
Elektroenergetsko omrežje – stroški 
prestavitve 8.727.739
Skupaj 1.859.471.080

(7) Obračunski stroški investicij za obračunsko območje 2 
znašajo:

Komunalna infrastruktura
Stroški 

(SIT brez DDV)
Plinovodno omrežje – nizkotlačno 52.678.029
Skupaj 52.678.029

(8) Obračunski stroški investicij za obračunsko območje 3 
znašajo:

Komunalna infrastruktura
Stroški 

(SIT brez DDV)
Plinovodno omrežje 32.180.307
Skupaj 32.180.307

(9) Obračunske stroške investicij iz drugega odstavka 
tega člena se razdeli po načrtovanih objektih, gradbenih parce-
lah oziroma funkcionalnih enotah znotraj obračunskih območij 
iz prvega odstavka 7. člena. Pri razdelitvi se upošteva enako 
razmerje med merilom gradbene parcele in neto tlorisne povr-
šine objektov. Obračunski stroški po funkcionalnih enotah ali 
objektih, so:

OBMOČJE UREJANJA VS 3/5 Brdo

Funkcionalna
enota

Ceste in javna 
razsvetljava

Vodovodno 
omrežje

Kanalizacijsko 
omrežje

Plinovodno 
omrežje

Elektro-
energetsko 

omrežje
Skupaj

F1 62.655.030 4.982.412 28.795.578 5.323.255 487.609 102.243.885

F2 90.629.800 7.203.302 36.829.449 6.705.207 623.651 141.991.408

F3 51.988.007 4.132.874 21.767.180 3.995.656 368.594 82.252.312

F4 141.665.405 11.256.810 59.123.581 10.603.585 1.001.168 223.650.549

F5 217.646.473 17.296.505 92.353.808 16.655.018 1.563.871 345.515.674

F6 55.131.915 4.383.334 23.746.058 4.374.990 402.103 88.038.400

F9 26.060.148 2.227.165 11.548.911 2.189.070 195.563 42.220.857

objekt 1 2.068.789 175.592 911.328 173.459 15.432 3.344.600

objekt 2 1.867.363 159.555 827.391 156.851 14.011 3.025.171

objekt 3 1.867.363 159.555 827.391 156.851 14.011 3.025.171

objekt 4 1.954.253 166.473 863.599 164.015 14.624 3.162.964

objekt 5 2.305.761 194.459 1.010.077 192.998 17.104 3.720.399

objekt 6 1.977.950 168.359 873.474 165.969 14.791 3.200.544

objekt 7 1.863.414 159.240 825.745 156.525 13.983 3.018.907

objekt 8 1.922.657 163.957 850.432 161.410 14.401 3.112.857

objekt 9 1.606.695 138.801 718.767 135.357 12.171 2.611.791

objekt 10 1.575.098 136.286 705.600 132.752 11.948 2.561.685
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objekt 11 1.590.896 137.543 712.184 134.055 12.060 2.586.738

objekt 12 1.658.038 142.889 740.163 139.591 12.534 2.693.214

objekt 13 1.737.029 149.178 773.079 146.104 13.091 2.818.481

objekt 14 2.064.840 175.277 909.682 173.133 15.404 3.338.337

F11 33.323.417 2.649.921 15.315.887 2.831.249 259.351 54.379.826

večstanovanj-
ski objekt 15.334.260 1.218.642 7.387.675 1.322.717 125.099 25.388.394

trgovski objekt 17.989.156 1.431.279 7.928.212 1.508.532 134.252 28.991.432

skupaj 679.100.196 54.132.323 289.480.453 52.678.029 4.901.910 1.080.292.911

JUŽNI DEL OBMOČJA UREJANJA VP 3/2 Brdo

Funkcionalna 
enota

Ceste in javna 
razsvetljava

Vodovodno 
omrežje

Kanalizacijsko 
omrežje

Plinovodno 
omrežje

Elektro-
energetsko 

omrežje
Skupaj

F1 81.004.773 6.439.165 31.597.760 4.522.571 535.060 124.099.328

F2 – severni 
sklop 182.757.413 14.530.226 74.440.432 10.573.729 1.260.535 283.562.334

F2 – osrednji 
sklop 212.358.449 16.882.280 85.398.960 12.181.000 1.446.101 328.266.791

F2 – južni 
sklop 81.634.441 6.490.746 34.495.726 4.903.007 584.133 128.108.052

skupaj 557.755.076 44.342.417 225.932.877 32.180.307 3.825.829 864.036.505

SKUPAJ 1.236.855.271 98.474.740 515.413.330 84.858.336 8.727.739 1.944.329.416

(10) Obračunski stroški investicij, razdeljeni po posameznih funkcionalnih enotah ali objektih, so.

OBMOČJE UREJANJA VS 3/5 Brdo

Funkcionalna enota Prizidek ali nadzidava Novogradnje Kleti Skupaj

F1 66.409.211 35.834.674 0 102.243.885

F2 0 117.849.387 24.142.021 141.991.408

F3 0 70.841.412 11.410.900 82.252.312

F4 0 191.661.972 31.988.576 223.650.549

F5 0 300.777.727 44.737.947 345.515.674

F6 0 79.019.515 9.018.885 88.038.400

F9 0 41.689.164 531.694 42.220.857

objekt 1 0 3.302.681 41.919 3.344.600

objekt 2 0 2.987.080 38.091 3.025.171

objekt 3 0 2.987.080 38.091 3.025.171

objekt 4 0 3.123.221 39.742 3.162.964

objekt 5 0 3.673.976 46.423 3.720.399

objekt 6 0 3.160.351 40.193 3.200.544

objekt 7 0 2.980.892 38.016 3.018.907

objekt 8 0 3.073.715 39.142 3.112.857

objekt 9 0 2.578.655 33.136 2.611.791

objekt 10 0 2.529.149 32.536 2.561.685
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objekt 11 0 2.553.902 32.836 2.586.738

objekt 12 0 2.659.102 34.112 2.693.214

objekt 13 0 2.782.867 35.613 2.818.481

objekt 14 0 3.296.492 41.844 3.338.337

F11 0 54.379.826 0 54.379.826

večstanovanjski objekt 0 0 25.388.394 25.388.394

trgovski objekt 0 0 28.991.432 28.991.432

skupaj 66.409.211 892.053.676 121.830.024 1.080.292.911

JUŽNI DEL OBMOČJA UREJANJA VP 3/2 Brdo

Funkcionalna enota Prizidek ali nadzidava Novogradnje Kleti Skupaj

F1 0 96.921.645 27.177.683 124.099.328

F2 – severni sklop 0 234.086.454 49.475.880 283.562.334

F2 – osrednji sklop 0 266.551.014 61.715.777 328.266.791

F2 – južni sklop 0 111.772.746 16.335.306 128.108.052

skupaj 0 709.331.859 154.704.646 864.036.505

SKUPAJ 66.409.211 1.601.385.535 276.534.670 1.944.329.416

3.	Obračunski stroški za obstoječo komunalno 
infrastrukturo

9. člen
(1) Obračunski strošek za obstoječo primarno komunal-

no infrastrukturo se določi za obstoječe primarno vodovodno, 
kanalizacijsko, plinovodno omrežje, ceste z javno razsvetljavo 
in javne površine.

(2) Obračunski strošek za obstoječo primarno komunal-
no infrastrukturo se določi na podlagi obračunskega stroška 
na enoto neto tlorisne površine oziroma gradbene parcele, 
ki je določen za obračunsko območje iz četrtega odstavka 
7. člena.

Komunalna infrastruktura
Obračunski 
strošek / m2	

NTP

Obračunski 
strošek / m2	
gr. parcele

Ceste in javna razsvetljava 2.455 2.293
Vodovodno omrežje 705 675
Kanalizacijsko omrežje 735 872
Plinovodno omrežje 637 783
Javne površine 842 804
Skupaj 5.374 5.427

(3) Obračunski stroški za obstoječo primarno komunalno 
infrastrukturo na podlagi obračunskih stroškov na enoto neto 
tlorisne površine oziroma gradbene parcele iz prvega odstavka 
tega člena znašajo:

Komunalna infrastruktura Obračunski strošek 
(SIT brez DDV)

Ceste in javna razsvetljava 291.104.503
Vodovodno omrežje 84.479.807
Kanalizacijsko omrežje 89.354.441
Plinovodno omrežje 83.396.080
Javne površine 99.384.183
Skupaj 647.719.014
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(4) Pri določitvi obračunskih stroškov za obstoječo primar-
no komunalno infrastrukturo iz tretjega ostavka tega člena je 
upoštevano zmanjšanje za neto tlorisne površine in gradbene 
parcele obstoječih objektov znotraj obravnavanih funkcionalnih 
enot.

(5) Obračunske stroške za obstoječo primarno komunal-
no infrastrukturo iz tretjega odstavka tega člena se razdeli po 
načrtovanih objektih, gradbenih parcelah oziroma funkcional-
nih enotah znotraj obračunskih območij iz prvega odstavka 
7. člena. Obračunski stroški za obstoječo primarno komunalno 
infrastrukturo so:

OBMOČJE UREJANJA VS 3/5 Brdo

Funkcionalna 
enota

Ceste in javna 
razsvetljava

Vodovodno 
omrežje

Kanalizacijsko 
omrežje

Plinovodno 
omrežje Javne površine Skupaj

F1 13.549.995 3.935.901 4.922.956 4.595.473 5.397.817 32.402.142

F2 22.060.433 6.381.381 6.441.655 6.011.462 7.228.451 48.123.382

F3 12.095.744 3.504.274 3.761.184 3.510.522 4.169.348 27.041.072

F4 36.362.810 10.500.572 10.566.825 9.858.583 12.108.956 79.397.747

F5 54.404.986 15.723.940 16.376.843 15.280.615 18.626.264 120.412.648

F6 12.475.137 3.617.722 4.080.489 3.808.807 4.497.796 28.479.951

F9 5.000.948 1.636.470 1.898.324 1.772.927 1.994.726 12.303.394

objekt 1 388.866 126.228 148.786 138.970 155.143 957.994

objekt 2 358.115 117.157 135.971 126.990 142.842 881.076

objekt 3 358.115 117.157 135.971 126.990 142.842 881.076

objekt 4 371.380 121.070 141.499 132.158 148.149 914.256

objekt 5 425.044 136.899 163.862 153.064 169.615 1.048.485

objekt 6 374.998 122.137 143.007 133.567 149.596 923.305

objekt 7 357.512 116.980 135.720 126.755 142.601 879.568

objekt 8 366.556 119.647 139.489 130.279 146.219 902.191

objekt 9 318.320 105.419 119.388 111.487 126.923 781.536

objekt 10 313.496 103.996 117.378 109.607 124.993 769.471

objekt 11 315.908 104.708 118.383 110.547 125.958 775.503

objekt 12 326.158 107.731 122.654 114.540 130.059 801.142

objekt 13 338.217 111.288 127.680 119.238 134.883 831.306

objekt 14 388.263 126.050 148.535 138.735 154.902 956.485

F11 7.207.830 2.093.663 2.618.581 2.444.387 2.871.328 17.235.789

večstanovanjski 
objekt 3.820.863 1.104.407 1.323.500 1.234.757 1.520.077 9.003.604

trgovski objekt 3.386.966 989.256 1.295.081 1.209.630 1.351.251 8.232.184

skupaj 163.157.883 47.393.923 50.666.859 47.282.776 56.894.685 365.396.126
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JUŽNI DEL OBMOČJA UREJANJA VP 3/2 Brdo

Funkcionalna 
enota

Ceste in javna 
razsvetljava

Vodovodno 
omrežje

Kanalizacijsko 
omrežje

Plinovodno 
omrežje

Javne 
površine Skupaj

F1 19.142.891 5.542.942 5.441.380 5.078.954 6.011.086 41.217.252

F2 – severni 
sklop 41.444.964 12.017.877 12.706.217 11.861.213 13.908.725 91.938.996

F2 – osrednji 
sklop 49.082.915 14.223.142 14.647.538 13.672.608 16.114.581 107.740.785

F2 – južni sklop 18.275.849 5.301.923 5.892.448 5.500.530 6.455.105 41.425.855

skupaj 127.946.620 37.085.884 38.687.582 36.113.304 42.489.497 282.322.888

SKUPAJ 291.104.503 84.479.807 89.354.441 83.396.080 99.384.183 647.719.014

(6) Obračunski stroški za obstoječo primarno infrastrukturo, razdeljeni po posameznih funkcionalnih enotah ali objektih, so:

OBMOČJE UREJANJA VS 3/5 Brdo

Funkcionalna enota Prizidek ali nadzidava Novogradnje Kleti Skupaj

F1 21.045.765 11.356.378 0 32.402.142

F2 0 41.104.870 7.018.513 48.123.382

F3 0 23.869.164 3.171.908 27.041.072

F4 0 69.594.771 9.802.976 79.397.747

F5 0 107.327.911 13.084.736 120.412.648

F6 0 26.041.254 2.438.697 28.479.951

F9 0 11.912.718 390.676 12.303.394

objekt 1 0 927.859 30.135 957.994

objekt 2 0 853.107 27.969 881.076

objekt 3 0 853.107 27.969 881.076

objekt 4 0 885.353 28.903 914.256

objekt 5 0 1.015.802 32.682 1.048.485

objekt 6 0 894.147 29.158 923.305

objekt 7 0 851.641 27.927 879.568

objekt 8 0 873.627 28.564 902.191

objekt 9 0 756.369 25.167 781.536

objekt 10 0 744.643 24.827 769.471

objekt 11 0 750.506 24.997 775.503

objekt 12 0 775.424 25.719 801.142

objekt 13 0 804.738 26.568 831.306

objekt 14 0 926.393 30.092 956.485

F11 0 17.235.789 0 17.235.789

večstanovanjski objekt 0 9.003.604 0 9.003.604

trgovski objekt 0 8.232.184 0 8.232.184

skupaj 21.045.765 308.442.855 35.907.506 365.396.126
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JUŽNI DEL OBMOČJA UREJANJA VP 3/2 Brdo

Funkcionalna enota Prizidek ali nadzidava Novogradnje Kleti Skupaj

F1 0 33.544.865 7.672.387 41.217.252

F2 – severni sklop 0 78.531.562 13.407.435 91.938.996

F2 – osrednji sklop 0 90.697.642 17.043.143 107.740.785

F2 – južni sklop 0 37.055.366 4.370.488 41.425.855

skupaj 0 239.829.435 42.493.453 282.322.888

SKUPAJ 21.045.765 548.272.289 78.400.960 647.719.014

4. Skupni obračunski stroški

10. člen
(1) Vsota obračunskih stroškov iz 8. člena in 9. člena so 

skupni obračunski stroški, ki so podlaga za odmero komunal-
nega prispevka.

(2) Skupni obračunski stroški po posamezni komunalni 
infrastrukturi znašajo:

Komunalna infrastruktura
Stroški 

(SIT brez DDV)
Ceste in javna razsvetljava 1.527.959.774
Vodovodno omrežje 182.954.547
Kanalizacijsko omrežje 604.767.771
Plinovodno omrežje 168.254.416
Javne površine 99.384.183
Elektroenergetsko omrežje – stroški 
prestavitve 8.727.739
Skupaj 2.592.048.430

(3) Skupni obračunski stroški po posameznih funkcional-
nih enotah oziroma objektih znašajo:

OBMOČJE UREJANJA VS 3/5 Brdo

Funkcionalna enota Stroški 
(SIT brez DDV)

F1 134.646.027

F2 190.114.791

F3 109.293.384

F4 303.048.296

F5 465.928.322

F6 116.518.351

F9 54.524.252

objekt 1 4.302.593

objekt 2 3.906.247

objekt 3 3.906.247

objekt 4 4.077.220

objekt 5 4.768.884

objekt 6 4.123.849

objekt 7 3.898.475

objekt 8 4.015.048

objekt 9 3.393.327

OBMOČJE UREJANJA VS 3/5 Brdo

Funkcionalna enota Stroški 
(SIT brez DDV)

objekt 10 3.331.155

objekt 11 3.362.241

objekt 12 3.494.357

objekt 13 3.649.787

objekt 14 4.294.822

F11 71.615.615

večstanovanjski objekt 34.391.998

trgovski objekt 37.223.617

skupaj 1.445.689.037

JUŽNI DEL OBMOČJA UREJANJA VP 3/2 Brdo

Funkcionalna enota Stroški 
(SIT brez DDV)

F1 165.316.580

F2 – severni sklop 375.501.331

F2 – osrednji sklop 436.007.576

F2 – južni sklop 169.533.907

skupaj 1.146.359.393

SKUPAJ 2.592.048.430

5.	Podrobnejša merila

11. člen
(1) Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlori-

sne površine pri izračunu obračunskih stroškov za obstoječo 
komunalno infrastrukturo za novogradnje znotraj gradbenih 
parcel je 0,3 : 0,7.

(2) Faktor dejavnosti je 1, razen za tiste dele kletnih etaž, 
ki so namenjeni parkiranju ali pomožnim funkcionalnim pro-
storom. V tem primeru je faktor dejavnosti 0,5. Za te površine 
so določeni le obračunski stroški za ceste in javne površine 
(dovoz) ter vodovodno omrežje (požarna varnost).

(3) Olajšav za zavezance ni.

6. Gradbena parcela in neto tlorisne površine objekta

12. člen
(1) Neto tlorisne površine so določene na podlagi bruto 

etažnih površin po zazidalnem načrtu, z upoštevanjem faktorja 
0,83 (povzeto po: Primerjava izračuna površin stavb po SIST 
9836 s po JUS U.C2.100, Štefan Žemva, 2003). Površina 
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gradbenih parcel je povzeta po parcelaciji v zazidalnem načrtu. 
Vsi podatki so v m2.

OBMOČJE UREJANJA VS 3/5 Brdo

Funkcionalna enota
Neto tlorisne površine 

novogradnje

Neto 
tlorisne površine kletne 

etaže
Gradbena parcela

(m2) (m2) (m2)
F1
večnamenska športna dvorana 1.809

0 9.764prizidek 1 2.390
prizidek 2 963
skupaj F1 5.163 0 9.764
F2
A1 1.793

5.259 10.356
A2 1.793
B 1.984
C 2.457
skupaj F2 8.026 5.259 10.356
F3
F 4.293 2.191 6.796
Skupaj F3 4.293 2.191 6.796
F4
A 2.166

7.987

4.898
B1 2.507
B2 2.507

8.412D1 3.586
D2 4.333
skupaj F4 15.098 7.987 13.310
F5
A1 1.793

10.239 22.685

A2 1.793
A3 2.166
B 2.507
C1 3.104
C2 3.104
C3 3.752
C4 3.752
lokal – samostojen 174
lokal – samostojen 174
skupaj F5 22.319 10.239 22.685
F6
E1 892

1.594 7.746
E2 892
E3 892
E4 892
E5 892
skupaj F6 4.461 1.594 7.746
F9
objekt 1 95 59 412
objekt 2 95 59 361
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objekt 3 95 59 361
objekt 4 95 59 383
objekt 5 95 59 472
objekt 6 95 59 389
objekt 7 95 59 360
objekt 8 95 59 375
objekt 9 95 59 295
objekt 10 95 59 287
objekt 11 95 59 291
objekt 12 95 59 308
objekt 13 95 59 328
objekt 14 95 59 411
skupaj F9 1.325 831 5.033
F11
večstanovanjski objekt 1.917 0 1.617
trgovski objekt 830 0 3.574
skupaj F11 2.747 0 5.191
skupaj VS 3/5 63.431 28.100 80.881
JUŽNI DEL OBMOČJA UREJANJA VP 3/2 Brdo

Funkcionalna enota
Neto tlorisne površine 

novogradnje
Neto tlorisne površine 

kletne etaže Gradbena parcela

(m2) (m2) (m2)
F1
J 6.051 5.457 10.136
skupaj F1 6.051 5.457 10.136
F2
severni sklop F2
I1 2.629

8.801 25.538
I2 2.629
I3 2.629
I4 2.629
I5 2.629
skupaj severni sklop F2 13.147 8.801 25.538
osrednji sklop F2
G1 1.753

11.624 28.258

G2 1.753
H1 2.191
H2 2.191
I1 2.629
I2 2.629
I3 2.629
skupaj osrednji sklop F2 15.777 11.624 28.258
južni sklop F2
I 2.629

2.792 11.770
K 3.506
skupaj južni sklop F2 6.135 2.792 11.770
skupaj F2 35.059 23.218 65.566
SKUPAJ VP 3/2 41.110 28.675 75.702
SKUPAJ OBMOČJE UREJANJA 104.541 56.775 156.583
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(2) Kolikor bodo površine gradbene parcele in/ali neto 
tlorisnih površin objekta večje od navedenih skupnih povr-
šin v prvem odstavku tega člena, se obračunski stroški iz 
10. člena tega odloka povečajo za dodatne stroške, ki se jih 
izračuna tako, da se za razliko teh površin izračuna obračun-
ske stroške za obstoječo primarno komunalno infrastrukturo 
na podlagi stroškov na enoto iz drugega odstavka 9. člena 
tega odloka.

(3) Kolikor bodo površine gradbene parcele in/ali neto 
tlorisnih površin objekta manjše od navedenih skupnih površin 
v prvih dveh odstavkih tega člena, se obračunski stroški za 
obstoječo komunalno infrastrukturo zmanjšajo tako, da se za 
razliko teh površin izračuna obračunske stroške za obstoje-
čo komunalno infrastrukturo na podlagi stroškov na enoto iz 
drugega odstavka 9. člena tega odloka, vendar največ do vre-
dnosti, navedenih v tretjem, petem oziroma šestem odstavku 
9. člena tega odloka.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen
(1) Vsi stroški v odloku so navedeni v SIT in ne zajemajo 

DDV.
(2) Stroški iz 8. 9. in 10. člena tega odloka se indeksirajo 

za obdobje celih koledarskih let, ki pretečejo od 1. januarja leta 
po sprejemu programa opremljanja oziroma njegove morebitne 
zadnje indeksacije do 31. decembra leta pred izdajo odmerne 
odločbe. Za indeksiranje se uporabi povprečni letni indeks cen 
za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo 
v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »gradbena dela 
– ostala nizka gradnja«.

(3) Gradnjo objektov in omrežij komunalne infrastrukture 
iz tega programa opremljanja lahko občina s pogodbo odda 
zavezancu za plačilo komunalnega prispevka po tem odloku.

14. člen
(1) Program opremljanja je na vpogled na Oddelku za 

gospodarjenje z zemljišči in na Oddelku za urbanizem Mestne 
uprave Mestne občine Ljubljana.

(2) Strokovne podlage za določitev obračunskih stroškov 
za obstoječo komunalno infrastrukturo iz petega odstavka 
7. člena tega odloka so na vpogled na Oddelku za gospodar-
jenje z zemljišči Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.

15. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 350-15/2006-20
Ljubljana, dne 18. decembra 2006

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.

135. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom 
osnutka Odloka o občinskem lokacijskem 
načrtu za območja urejanja CO 2/43 Drama, CO 
2/44 Mali nebotičnik in del območja urejanja 
CT 29 Križišče Drama

Na podlagi prvega odstavka 31. člena in drugega od-
stavka 77. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 
št. 110/02, 8/03 in 58/03 – ZZK-1; ZUreP-1) in 51. člena Statuta 
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je 
župan Mestne občine Ljubljana dne 27. 12. 2006 izdal

S K L E P
o javni razgrnitvi z javnim naznanilom osnutka 

Odloka o občinskem lokacijskem načrtu  
za območja urejanja CO 2/43 Drama,  

CO 2/44 Mali nebotičnik in del območja  
urejanja CT 29 Križišče Drama

I.
Mestna občina Ljubljana z javnim naznanilom obvešča 

javnost, da se javno razgrne osnutek Odloka o občinskem loka-
cijskem načrtu za območja urejanja CO 2/43 Drama, CO 2/44 
Mali nebotičnik in del območja urejanja CT 29 Križišče Drama, 
ki ga je izdelal Genius loci, Inštitut za arhitekturo in urbanizem, 
d.o.o., Ljubljana, pod številko projekta 218/05 v juniju 2006.

II.
Osnutek bo javno razgrnjen od 26. januarja 2007 do 

26. februarja 2007 v prostorih Oddelka za urbanizem Mestne 
uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v 
poslovnem času) ter na sedežu Četrtne skupnosti Center, 
Štefanova 9, Ljubljana (v času uradnih ur).

Javna obravnava osnutka bo v sredo, 14. februarja 2007, 
ob 17.00 uri, na sedežu Četrtne skupnosti Center, Štefanova 
9, Ljubljana.

III.
S tem naznanilom o poteku javne razgrnitve in javni 

obravnavi osnutka OLN Mestna občina Ljubljana obvešča tudi 
vse lastnike nepremičnin na območju, ki ga obravnava osnutek 
OLN, in sicer z naslednjimi parc. št. 28/1, 27/2, 27/3, 27/5, 27/6, 
27/7, 27/8, 149, 177/8 – del, 178/8 – del, 47/1, 47/3 in 177/25, 
vse k.o. Gradišče I.

IV.
Pisne pripombe k osnutku se lahko poda kot zapis v 

knjigo pripomb na krajih razgrnitve, pošlje na Oddelek za ur-
banizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 
28, Ljubljana, ali posreduje na elektronski naslov urbanizem@
ljubljana.si (v rubriko "zadeva" navesti ključne besede "OLN 
Drama") do konca javne razgrnitve.

V primeru, da pripombe in predloge k osnutku akta poda 
lastnik nepremičnine iz točke III., mora poleg podatkov o nepre-
mičnini navesti še svoje ime in priimek ter naslov.

V.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

nije, na spletni strani Oddelka za urbanizem (http://ppmol.
org/urbanizem), na oglasni deski Četrtne skupnosti Center ter 
v časopisu Delo.

Št. 3505-10/2005-10
Ljubljana, dne 27. decembra 2006

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.

136. Ugotovitev Volilne komisije MO Ljubljana, 
da je mandat mestnega svetnika prešel na 
naslednjega kandidata z liste

Na podlagi ugotovitvenega sklepa Mestnega sveta Me-
stne občine Ljubljana št. 040-3/2006-2 z dne 16. 11. 2006, da je 
Zoranu Jankoviću prenehal mandat mestnega svetnika Mestne 
občine Ljubljana, je Mestna volilna komisija na 27. seji dne 
27. 11. 2006 na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 22/06 – UPB2 in 70/06 – odločba US)
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u g o t o v i l a,

da je mandat mestnega svetnika Mestne občine Ljublja-
na prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov Liste 
Zorana Jankovića.

Ta kandidat je Iztok Kordiš, rojen 16. 4. 1953, stanujoč v 
Ljubljani, Hudovernikova ul. 4.

Kandidat je podal pisno izjavo, da sprejema mandat.

Št. 041-365/2006-2
Ljubljana, dne 27. novembra 2006

Predsednica
Volilne komisije MO Ljubljana

Breda Razdevšek, univ. dipl. prav., l.r.

137. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 
70, Ljubljana, v skladu s 97. členom Energetskega zakona 
(Uradni list RS, št. 79/99 in 51/04) in Uredbe o oblikovanju 
cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene 
daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (Uradni list RS, 
št. 43/06) objavlja

C E N I K
za posamezne tarifne skupine toplote

1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, 

Verovškova 70, se določijo nove cene toplote:

TARIFNA SKUPINA CENA

GOSPODINJSKI ODJEM

za dobavljene količine

 – za obračun po toplotnem števcu 28,2962 EUR/MWh

 – za obračun tople potrošne vode 

    po vodomeru 1,8903 EUR/m3

za priključno moč

 – za obračun po toplotnem števcu

    in obračun po vodomeru 6.565,3035 EUR/MW/leto

NEGOSPODINJSKI ODJEM

za dobavljene količine

 – za obračun po toplotnem števcu 31,8416 EUR/MWh

 – za obračun tople potrošne vode 

    po vodomeru 2,1254 EUR/m3

za priključno moč

 – za obračun po toplotnem števcu

    in obračun po vodomeru 7.599,6107 EUR/MW/leto

Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vrednost.

2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik za 

posamezne tarifne skupine toplote, objavljen v Uradnem listu 
RS, št. 111/06.

3. člen
Ta cenik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

Ljubljana, dne 9. januarja 2007

Energetika Ljubljana, d.o.o.
Direktor

Hrvoje Drašković l.r.

138. Cenik za posamezne tarifne skupine plina

Na podlagi prve alinee 6. člena Akta o ustanoviteljskih 
pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij pove-
zanih v Holding Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št. 82/04) in na 
podlagi sklepa Sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v 
Holding Ljubljana, d.o.o. z dne 27. 10. 2004 je direktor Javnega 
podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o. sprejel 

C E N I K
za posamezne tarifne skupine plina

1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, 

Verovškova 70, se določijo nove cene za posamezne tarifne 
skupine plina:

ŠIROKA POTROŠNJA

Mala poraba: cena za plin 0,6260 EUR/m3

Gospodinjska

tarifa: cena za plin 0,3674 EUR/m3

osnovna cena 38,3144 EUR/leto

Centralno

ogrevanje: cena za plin 0,3674 EUR/m3

cena za prikl. moč 3,1523 EUR/kW, leto

OSTALA POTROŠNJA

Mala poraba: cena za plin 0,6260 EUR/m3

Osnovna

tarifa: cena za plin 0,4134 EUR/m3

osnovna cena 97,7193 EUR/leto

Ogrevanje

poslov.

prostorov: cena za plin 0,4134 EUR/m3

cena za prikl. moč 1,9210 EUR/kW, leto

Pogodbeni

odjem: cena za plin 0,3355 EUR/m3

cena za prikl. moč 3,4870 EUR/kW, leto

Navedene cene ne vključujejo takse CO2 v višini 0,0238 
EUR/m3, trošarine v višini 0,0060 EUR/m3 in 20% DDV.
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2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik za 

posamezne tarifne skupine plina, objavljen v Uradnem listu 
RS, št. 114/06.

3. člen
Ta cenik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

Ljubljana, dne 8. januarja 2007

Energetika Ljubljana, d.o.o.
Direktor

Hrvoje Drašković l.r.

ŠKOCJAN

139. Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 
2007

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 
– ZJU in 110/020 – ZDT-B) in 15. člena Statuta Občine Škocjan 
(Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Škocjan na 
3. redni seji dne 28. 12. 2006 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Škocjan za leto 2007

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za Občino Škocjan za leto 2007 dolo-

čajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadol-
ževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine 
(v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN 
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega 	

dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-

ki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se do-

loča v naslednjih zneskih:

v evrih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov Proračun 
leta 2007

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3.432.929
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.089.734

70 DAVČNI PRIHODKI 1.953.072
700 Davki na dohodek in dobiček 1.736.079
703 Davki na premoženje 116.450
704 Domači davki na blago in storitve  100.543

71 NEDAVČNI PRIHODKI  136.662
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 

	
48.501

711 Takse in pristojbine  2.504

712 Denarne kazni  10.545
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  1.252
714 Drugi nedavčni prihodki 73.860

72 KAPITALSKI PRIHODKI  312.473
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih d. sredstev 

	
312.473

73 PREJETE DONACIJE 0
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.030.722
740 Transferni prihodki iz drugih javno 
finančnih institucij 644.380
741 Prejeta sred.iz državnega proračuna 
iz sredstev proračuna EU 386.342

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 3.434.974
40 TEKOČI ODHODKI 714.490

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 198.023
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 28.852
402 Izdatki za blago in storitve 445.523
403 Plačila domačih obresti 19.141
409 Rezerve 22.951

41 TEKOČI TRANSFERI 1.063.432
410 Subvencije 51.327
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom  482.437
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 93.891
413 Drugi tekoči domači transferi 435.777
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.316.057
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.316.057

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  340.995
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 340.995

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –2.045

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 
NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752)  2.504

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  2.504
750 Prejeta vračila danih posojil  2.504
751 Prodaja kapitalskih deležev

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

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in 
naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije
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VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.–V.) 420

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)  0
50 ZADOLŽEVANJE  0

500 Domače zadolževanje  0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 0
55 ODPLAČILA DOLGA

550 Odplačila domačega dolga

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.–V.–VIII. 459

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)  0

XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.–VIII.–IX.)  2.045

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-pod-
skupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na oglasni deski Občine Škocjan.

Načrt programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-pod-
konta.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki: prihodki požarne takse po 59. členu zakona 
o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki 
se uporabijo za namen, določene v tem zakonu, pristojbina 
za vzdrževanje gozdnih cest, taksa za obremenjevanje voda, 
taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, 
prihodki od prodaje občinskega stvarnega in finančnega pre-
moženja, prihodki iz naslova sofinanciranja projektov in ostali 
namenski prihodki.

Če se po prejemu proračuna vplača namenski prejemek, 
ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni 
izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih 
prejemkov poveča obseg izdatkov proračuna.

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem 
letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spreje-
ti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proraču-
na med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe 
odloča na predlog neposrednega uporabnika odloča župan.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juli-
ju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu 
o veljavnem proračunu za leto 2007 in njegovi realizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno 

naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi-
cijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 60% 
obsega pravic porabe, načrtovanih v sprejetem finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika.

Obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v prihodnjih 
letih za investicijske odhodke in transfere bo potekal skladno 
z dinamiko po načrtu razvojnih programov, za namene za ka-
tere je že načrtovana pravica porabe na postavki proračuna v 
tekočem letu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabni-
ka, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve 
in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% teh pravic porabe v 
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne 
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in 
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, 
komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno 
delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega 
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika in načrtu razvojnih programov.

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvoj-
nih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več 
kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se 
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta.

8. člen
(proračunski skladi)

V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko 
rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.

Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini 
22.951 evrov.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra-
ve odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene 
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 50% oblikovanih 
in razpoložljivih sredstev rezerv odloča župan in o tem s pisnimi 
poročili obvešča občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 

lahko župan dolžniku do višine 420 evrov odpiše oziroma delno 
odpiše plačilo dolga.
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5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE 	
IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih 	

poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 

prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra-
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za proračun leta 2007 lahko zadolži do 
zakonsko dovoljene višine, glede na to, da smo se že zadolžili 
v letu 2006, in sicer za naslednje investicije: izdelava PGD, PZI 
in LN za GTC Škocjan, vodooskrbo in izgradnjo komunalne 
infrastrukture.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina 
Škocjan ter zadolžitve in izdaja poroštev pravnih oseb javnega 
prava na ravni občine drugim pravnim osebam, v letu 2007 ne 
sme preseči skupne višine glavnic 20.800 evrov

11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij 	

ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, 	
v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javna 

podjetja ali javni zavodi katerih ustanoviteljica je občina), se 
lahko v letu 2007 zadolžijo do skupne višine 208.000 evrov in 
sicer s soglasjem ustanovitelja.

O soglasju odloča občinski svet.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen
(začasno financiranje v letu 2008)

V obdobju začasnega financiranja Občine Škocjan v letu 
2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta 
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

13. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 410-0018/2006-02
Škocjan, dne 28. decembra 2006

Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l.r.

ZAGORJE OB SAVI

140. Odlok o lokacijskem načrtu za območje 
nekdanjega obrata Lisce v Zagorju

Na podlagi 27., 29. člena Zakona o urejanju prostora 
 (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – 
ZZK1) in 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list 
RS, št. 109/2005 – UPB) je Občinski svet Občine Zagorje ob 
Savi na 1. redni seji dne 23. 12. 2006 sprejel

O D L O K
o lokacijskem načrtu za območje nekdanjega 

obrata Lisce v Zagorju

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(podlaga za občinski lokacijski načrt)

(1) S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o spre-
membah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in 
srednjeročnega plana občine Zagorje ob Savi v letu 1994, 1997 
in 2002, št. 300-9/86 (Uradni vestnik Zasavja št. 2/96, 15/98 
in 17/03) ter Urbanističnih zasnov naselja Zagorje ob Savi 
sprejme lokacijski načrt za območje nekdanjega obrata Lisce 
v Zagorju (v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt).

(2) Lokacijski načrt je izdelalo podjetje SPEKTER PRO-
JEKT, d.o.o., Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje, pod številko pro-
jekta 185/2005, v mesecu juniju 2006.

2. člen
(vsebina odloka)

(1) Odlok o lokacijskem načrtu za območje nekdanjega 
obrata Lisce v Zagorju (v nadaljnjem besedilu: odlok), ki obrav-
nava območje za proizvodne in servisne dejavnosti (oznaka 
prostorske enote P5), določa: ureditveno območje, zasnovo 
urejanja ureditvenega območja, zasnovo projektnih rešitev za 
urbanistično in arhitektonsko oblikovanje objektov in ureditev, 
zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske, vodovodne 
in druge komunalne infrastrukture, rešitve in ukrepe za varstvo 
okolja, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe, obveznosti investitorja 
in izvajalcev, tolerance ter nadzor nad izvajanjem določil tega 
odloka.

(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene v 
tekstualnem delu in grafično prikazane v lokacijskem načrtu. 
Lokacijski načrt vsebuje tudi smernice in mnenja nosilcev ure-
janja prostora.

II. UREDITVENO OBMOČJE LOKACIJSKEGA NAČRTA

3. člen
(obseg ureditvenega območja)

(1) Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega ob-
močje nekdanjega obrata Lisce v Zagorju z ureditvijo prome-
tnih površin, komunalne in energetske infrastrukture ter druge 
gospodarske infrastrukture. Površina obravnavanega območja 
lokacijskega načrta je velikosti cca 0,75 ha.

(2) Ureditveno območje lokacijskega načrta se v celoti 
nahaja v k.o. Zagorje-mesto in vključuje zemljišča s parc. 
št. 624-d, 637/1, 637/2, 637/3, 637/4, 637/5, 637/6, 637/7 in 
640-d.

III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR 
S PRIKAZOM VPLIVOV IN POVEZAV PROSTORSKE 

UREDITVE S SOSEDNJIMI OBMOČJI

4. člen
(funkcija in opis ureditvenega območja)

(1) Obravnavano območje je kompleks nekdanjega obra-
ta tovarne Lisca Sevnica, ki je sedaj v lasti poslovnega sistema 
Fori d.o.o. iz Velenja. Lastnik objekta in pripadajočih zemljišč 
ter javne gospodarske infrastrukture v omenjenem objektu že 
izvaja proizvodno dejavnost kovinsko predelovalne industrije. 
Proizvodnja je usmerjena v predelavo kovin, pri kateri se upo-
rablja strojna oprema za razrez, varjenje, brušenje in obdelavo 
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kovin. To dejavnost želi investitor postopoma še razširiti in zato 
znotraj proizvodnega kompleksa dograditi nove objekte ter 
celostno urediti območje.

(2) Predlagana prostorska ureditev obravnava razširitev 
nekdanjega tovarniškega objekta Lisce v dveh fazah. Razširitev 
obsega izgradnjo štirih prizidkov na S, V in Z strani, ki bodo na-
menjeni izključno proizvodnji oziroma skladiščenju materiala.

5. člen
(opis vplivov in povezav prostorske ureditve 	

s sosednjimi območji)
(1) Območje urejanja je v Urbanističnih zasnovah naselja 

Zagorje ob Savi opredeljeno kot obstoječe območje za proi-
zvodne in servisne dejavnosti. Razvoj proizvodnih in servisnih 
dejavnosti je usmerjen zlasti v prenovo in intenzivno izrabo 
obstoječih industrijskih območij.

Proizvodni obrat je lociran v vzhodnem delu naselja Zagorje 
vzhodno od obstoječe obcestne pozidave poslovno stanovanj-
skih objektov ob cesti 9. avgusta ter severno od šolskega kom-
pleksa OŠ Ivana Skvarče in zahodno od športnega kompleksa 
nogometnega igrišča.

(2) Nova prostorska ureditev ne presega okvirov obsto-
ječega proizvodnega kompleksa ter ob upoštevanju podanih 
lokacijskih pogojev in usmeritev za projektiranje in gradnjo 
ne povečuje negativnih vplivov na sosednja stanovanjska ob-
močja. Novi proizvodni objekti znotraj ureditvenega območja 
morajo imeti zaradi bližine stanovanjskih objektov izvedeno 
protihrupno zaščito.

6. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje 	

in gradnjo)
(1) Za urbanistično oblikovanje območja in arhitekturno 

oblikovanje objektov je potrebno skladno z veljavnimi prikazi 
prostorske ureditve v grafičnih prilogah upoštevati naslednje 
pogoje:

– razporeditev objektov
– dostopi do objektov
– maksimalni tlorisni in višinski gabariti objektov
– funkcionalna in oblikovna merila za gradnjo objektov.
(2) Razširitev obstoječega obrata obsega gradnjo štirih 

proizvodnih objektov, ki se funkcionalno in oblikovno prilagajajo 
obstoječemu glavnemu objektu ter so namenjeni proizvodni 
dejavnosti.

7. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)

Objekti
(1) Lega, horizontalni in vertikalni gabariti posameznih 

objektov ter zasnova zunanje ureditve je prikazana v grafičnih 
prilogah.

Tlorisi prizidanih objektov so pravilnih oblik in dimenzij:
– prizidek 1: 24,50 m x 12,70 m
– prizidek 2: 13,75 m x 19,00 m
– prizidek 3: 07,50 m x 12,70 m
– prizidek 4: 61,00 m x 10,00 m.
(2) Prva faza obsega izgradnjo treh prizidkov na vzho-

dni in severni strani (±0,00=253,35 – kota spodnje etaže 
obstoječega proizvodnega obrata) skupne tlorisne površine 
ca. 657 m2.

Prizidek 1 je tlorisne površine ca 312 m2 in tlorisnih dimenzij 
24,50 m x 12,70 m. Razdeljen je na orodjarno in proizvodni del, 
ki se nadaljuje v skladišče ali prizidek 3. Le ta je tlorisnih dimen-
zij 7,50 m x 12,70 m. Zunaj pred skladiščem je manipulativna 
površina za tovorna vozila.

Prizidek 2 je lociran na severni strani obstoječega proizvodnega 
obrata. V tem prizidku se vrši priprava surovin za nadaljnjo obde-
lavo. Tlorisne dimenzije objekta znašajo 13,75 m x 19,00 m.

(3) V drugi fazi se po vsej zahodni dolžini obstoječega 
objekta na zgornjem platoju (+2,40) dogradi objekt, namenjen 
skladiščenju materiala. Prizidek 4 je tlorisne površine tlorisnih 
dimenzij 61,00 m x 10,00 m, streha in fasadne ploskve se 
prilagodijo obstoječemu objektu. V podaljšku prizidka se nad 
obstoječo nakladalno rampo na zgornji strani postavi še nad-
strešnica tlorisne površine ca. 100 m².

(4) Osnovna konstrukcija prizidkov je jeklena, strešne 
obloge so iz ognjevarnih panelov Trimoterm SNV (krovna plo-
čevina v svetlo sivi barvi), fasadne obloge pa so iz ognjevarnih 
fasadnih panelov Trimoterm FTVM. Strehe so enokapne z 
nizkim naklonom in segajo do višine parapetov oken v zgornji 
etaži obstoječega objekta.

(5) Za gradnjo predvidenih objektov je potrebno pridobiti 
gradbeno dovoljenje.

Pri izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev gradbene-
ga dovoljenja je obvezno upoštevati geološko – geotehnično 
poročilo.

Zunanja ureditev
(6) V drugi fazi izvajanja lokacijskega načrta je predvidena 

tudi izgradnja asfaltiranega parkirišča s 16 parkirnimi mesti, ki 
se locira na zgornji strani v južnem delu ureditvenega območja 
(na koti +3,55).

(7) Okolica objektov, kjer ni asfaltiranih prometnih in mani-
pulativnih površin, mora biti zatravljena in zasajena z okrasnimi 
grmovnimi ali drevesnimi vrstami.

IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, 
ENERGETSKE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

8. člen
(prometna ureditev)

(1) Območje urejanja se prometno navezuje na državno 
regionalno cesto R 221 (Cesta 9. avgusta) preko cestnih odse-
kov: Odcep Proletarec in Cesta 9. avgusta – šola I. Skvarča, 
kjer je možen dostop osebnih vozil, za dostop tovornih vozil pa 
je predviden cestni odsek C. 9. avgusta – Selo 63.

(2) Znotraj proizvodnega kompleksa se uredijo nove as-
faltirane površine za parkiranje osebnih vozil obiskovalcev 
in zaposlenih. Na spodnji strani obrata je 22 parkirnih mest, 
v južnem delu na zgornji strani pa je predvideno še dodatno 
parkirišče za 16 vozil. Obe parkirišči imata urejena dovoza na 
južni strani kompleksa, ki se uporabljata tudi kot intervencijska 
dovoza.

Promet s tovornimi vozili je omejen na severni strani uredi-
tvenega območja, kjer so manipulativne površine za dostavo 
surovin in odvoz gotovih izdelkov.

9. člen
(komunalna, energetska in druga javna gospodarska 

infrastruktura)
(1) Zaradi gradnje objektov se po potrebi prestavi, zame-

nja oziroma zaščiti komunalne, energetske in telekomunika-
cijske objekte, naprave in napeljave. Projektiranje in gradnja 
komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih objektov, na-
prav in napeljav poteka v skladu z določbami tega odloka ter 
pridobljenimi smernicami k lokacijskemu načrtu, ki so jih v 
postopku izdelave lokacijskega načrta podali pristojni nosilci 
urejanja prostora.

(2) Na območju lokacijskega načrta so dopustne rekon-
strukcije obstoječih in gradnja novih infrastrukturnih objektov.

10. člen
(vodovod in odvodnjavanje)

(1) Na ureditvenem območju obstaja ločen sistem me-
teornih in fekalnih voda. Z dozidavo proizvodnega obrata se 
ne posega v obstoječ sistem vodovoda in kanalizacije, širitev 
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proizvodnje pa ne zahteva povečanje moči odjemnih mest za 
vodovod ali izgradnjo novih oziroma dodatnih objektov za od-
vajanje odpadnih voda.

(2) Vse meteorne vode z utrjenih površin, kjer se odvija 
motorni promet, je potrebno odvajati preko lovilcev olj in pe-
skolovov v obstoječe kanalizacijsko omrežje. Meteorne vode 
iz streh prizidanih objektov se speljejo v obstoječo meteorno 
kanalizacijo. V projektni dokumentaciji za nameravano gradnjo 
prizidkov je potrebno računsko preveriti dodatno obremenitev 
meteorne kanalizacije zaradi predvidenih novih pozidanih po-
vršin znotraj območja urejanja. V primeru neustreznih profilov 
je potrebno predvideti tudi zadrževalnik meteorne vode. V 
posameznih prizidkih niso predvideni novi priključki na obsto-
ječe komunalno omrežje, saj se za tehnološki proces uporabi 
interna napeljava.

(3) Obstoječa fekalna kanalizacija znotraj ureditvenega 
območja je priključena na sistem mestne kanalizacije.

11. člen
(hidrantno omrežje)

Za zagotovitev protipožarne zaščite je na območju urejanja 
zgrajeno hidrantno omrežje z nadtalnimi hidranti. V primeru pre-
stavitve obstoječe hidrantne mreže zaradi gradnje novih objek-
tov je potrebno pri načrtovanju upoštevati Pravilnik o tehničnih 
normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni 
list SFRJ, št. 30/91). Hidrantno omrežje se opremi z ustreznim 
številom hidrantov (NO 80 ali NO 100) na razdalji največ 80 m, 
z minimalnim odmikom od objektov 5 m, tako da se požar na 
vsakem objektu gasi z najmanj dveh zunanjih hidrantov.

Skupno količino vode, potrebno za gašenje požarov v in-
dustrijskih in drugih objektih v odvisnosti od stopnje odpornosti 
objekta proti požaru in kategorije tehnološkega procesa glede 
na ogroženost pred požarom je potrebno določiti skladno s 
tabelo 2 omenjenega pravilnika (min. 10 l/s pri tlaku 2,5 bara).

12. člen
(elektroenergetsko omrežje)

Glavni objekt se napaja iz transformatorske postaje, ki 
je locirana v neposredni bližini na zemljišču s parc. št. 637/1 
k.o. Zagorje-mesto. Sedanja priključna moč znaša 130kW, z 
nameravano širitvijo proizvodnje in dograditvijo novih objektov 
pa povečanje priključne moči zaenkrat ni predvideno. V pri-
meru povečanja potreb v prihodnosti se v prostorski zasnovi 
predvidi lokacija za postavitev nove dodatne transformatorske 
postaje, namenjene proizvodnemu obratu. Transformatorska 
postaja 1 x 250 kVA v pločevinastem ohišju in tlorisnih dimenzij 
190 cm x 145 cm se postavi na utrjeno površino velikosti ca. 
4,00 m x 5,50 m, ki se uredi na zelenici znotraj ograjenega 
kompleksa tik pod obstoječo transformatorsko postajo. Točna 
lokacija je razvidna v grafičnem delu lokacijskega načrta.

13. člen
(telekomunikacijsko in KKS omrežje)

(1) Obrat je priključen na telekomunikacijsko omrežje. Inve-
stitor mora pred začetkom gradnje novih objektov pod strokov-
nim nadzorom upravljavca omrežja ustrezno zaščititi oziroma 
prestaviti vse obstoječe vode, ki potekajo na območju posega.

(2) Znotraj ureditvenega območja KKS omrežje ni vzpo-
stavljeno.

14. člen
(ogrevanje)

Obrat se ogreva daljinsko z zemeljskim plinom preko pli-
novodnega omrežja koncesionarja Adriaplin, d.o.o. Ljubljana.

15. člen
(plinovod)

(1) Obstoječi objekt je priključen na plinovodno omrežje 
PE 63 – 250 mBar, veja 28a, glavna plinska pipa je nameščena 

na zgornji zahodni fasadi sedanjega proizvodnega obrata in se 
po zaključku II. faze širitve prestavi na dograjen objekt (prizidek 
4). Fasadna omarica z glavno plinsko pipo mora biti stalno 
dostopna upravljavcu plinovodnega omrežja.

(2) Pri gradnji novih objektov morajo biti objekti s spre-
mljajočimi komunalnimi vodi oddaljeni od obstoječega plinovo-
da in priključnih plinovodov pri vzporednem poteku praviloma 
1,00 m, vendar ne manj kot 0,5 m, pri križanju (višinski odmik) 
pa praviloma 0,5 m vendar ne manj kot 0,2 m.

V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
OHRANJANJE NARAVE IN VARSTVO 	

KULTURNE DEDIŠČINE

16. člen
(varovanje okolja)

V skladu z določbami Zakona o varstvu okolja (Uradni 
list RS, št. 41/04) je Ministrstvo za okolje in prostor z odločbo 
št. 354-09-278/2005 z dne 11. 8. 2005 ugotovilo, da v postopku 
priprave in sprejemanja lokacijskega načrta celovite presoje 
vplivov na okolje ni treba izvesti, ker predvideno območje 
posega leži izven posebnega varstvenega območja (območja 
Natura 2000) in izven območja daljinskega vpliva na posebno 
varstveno območje, niti ne leži na zavarovanem območju, kot 
tudi, da se z lokacijskim načrtom ne načrtujejo posegi v okolje 
za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

17. člen
(varstvo naravne in kulturne dediščine)

Na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, objektov 
kulturne dediščine, zavarovanih območij ali območij pomemb-
nih za biotsko raznovrstnost.

18. člen
(varovanje tal)

Vse parkirne in manipulativne površine za tovorna vozila 
morajo biti izvedene v protiprašni izvedbi. Meteorna voda iz 
objektov in prometnih površin se preko lovilcev olj in peskolo-
vov odvaja v obstoječ sistem mestne kanalizacije.

Znotraj območja urejanja je vzpostavljena tudi fekalna kana-
lizacija.

19. člen
(varstvo zraka)

Ogrevanje objektov mora biti urejeno tako, da emisije v 
zrak ne presegajo z Uredbo dovoljenih ravni.

20. člen
(varstvo pred hrupom)

Ureditveno območje mora biti varovano pred prekomernim 
hrupom z upoštevanjem Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev 
hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05).

Zaščito pred hrupom, ki ne sme pri stanovanjskih objektih 
v bližini presegati 60 dB preko dneva oziroma 50 dB ponoči, 
bo mogoče doseči z izborom ustrezne tehnološke opreme in 
protihrupne izvedbe objektov.

21. člen
(ravnanje z odpadki)

Zbiranje in odvoz odpadkov se organizira skladno z ob-
činskim odlokom. Tipske prevozne posode se namestijo na 
dvorišču poleg vhoda za tovorna vozila. Velikost in količina 
posod za odpadke se določi glede na potrebe proizvodnje in 
ob upoštevanju vseh veljavnih predpisov, ki urejajo področje 
ravnanja z odpadki.
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VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

22. člen
(varstvo pred požarom in drugimi nesrečami)

(1) Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati Za-
kon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 22/01, 
87/01 in 110/02 – ZGO-1), ki določa prostorske, gradbene in 
tehnične ukrepe, s katerimi bodo zagotovljeni:

– pogoji za varen umik ljudi in premoženja
– potrebni odmiki med objekti oziroma ustrezna požarna 

ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejeva-
nje širjenja ognja ob požaru

– prometne in delovne površine za intervencijska vozila 
(SIST DIN 14090, površine za gasilce na zemljišču)

– viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje (Pravilnik o 
tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov, 
Uradni list SFRJ, št. 30/91).

(2) Celoten proizvodni kompleks ima zagotovljen ustrezen 
dostop in dovoz zadostne širine za intervencijsko vozilo. Inter-
vencijski dovoz je omogočen po utrjenih prometnih površinah, 
ki bi ob morebitnem požaru omogočile gasilcem dovoz, dostop 
in postavitev vseh potrebnih gasilskih in reševalnih sredstev na 
zunanjih površinah objektov. Intervencijske površine in poti so 
speljane tako, da omogočajo dovoz iz dveh strani. Znotraj kom-
pleksa je urejeno zunanje hidrantno omrežje. Iz novozgrajenih 
objektov je možen umik direktno na prosto. V primeru požara 
je zagotovljenih zadosti zunanjih površin za evakuacijo. Zago-
tovljena je zadostna količina pitne in požarne vode.

(3) V primeru nesreč in razlitja večjih količin goriv, olj ali 
drugih za vode škodljivih tekočin, suspenzij in drugih materi-
alov, se pred začetkom gradnje novih objektov pripravi načrt 
varnostnih ukrepov za preprečevanje vdora teh snovi v tla in 
podtalnico ter njihovo odstranitev.

(4) Na osnovi pridobljenih smernic k lokacijskemu načrtu, ki 
jih je v postopku izdelave lokacijskega načrta podal Inšpektorat 
RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, je potrebno 
pri izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za gradnjo posameznih objektov pridobiti tudi projek-
tne pogoje in požarno soglasje k projektnim rešitvam.

VII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE 
TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE 

LOKACIJSKEGA NAČRTA

23. člen
(etape izvajanja občinskega lokacijskega načrta)

(1) Izvajanje posegov se predvidi po naslednjem vrstnem 
redu:

– I. etapa: izgradnja prvih treh prizidkov na zahodni in 
severni strani (±0,00=253,35) skupne tlorisne površine ca. 
657 m2.

– II. etapa: prizidava četrtega objekta na zgornjem pla-
toju (+2,40), ki bo namenjen skladiščenju materiala; zaščita in 
prestavitev obstoječe komunalne infrastrukture na zgornjem 
platoju zaradi nameravane gradnje (prestavitev plinovoda, vo-
dovoda in po potrebi tudi meteorne kanalizacije), izgradnja 
dodatnega asfaltiranega parkirišča za 16 vozil na zgornji strani 
v južnem delu ureditvenega območja (+3,55).

(2) Etape iz prejšnjega odstavka se izvajajo posamezno, 
predstavljati pa morajo posamezne zaključene funkcionalne 
enote.

24. člen
(organizacija gradbišča in transportne poti)

(1) Za potrebe gradbišča se uporabljajo že obstoječe ko-
munikacije, transport se vrši po obstoječih občinskih cestah.

(2) Pri organizaciji gradbišča se upošteva naslednje:
– za transport se določijo obstoječe dovozne poti in 

 ceste,

– zagotovi se odvijanje motornega in peš prometa po 
obstoječem prometnem omrežju,

– vse ceste in poti, ki bodo služile transportu pred začet-
kom in med gradnjo, se ustrezno uredi, po končani gradnji pa 
se vse nastale poškodbe sanira,

– zagotovi se nemotena komunalna oskrba obstoječih 
objektov in naprav preko vseh komunalnih, energetskih, tele-
komunikacijskih in drugih naprav, v času gradnje se jih zaščiti, 
vse eventualne nove poškodbe pa se sanira in posege uskladi 
s pristojnimi organi in organizacijami,

– v času gradnje se zagotovi zavarovanje gradbišča tako, 
da bosta zagotovljena varnost in nemotena raba sosednjih 
objektov in zemljišč, v skladu z veljavnimi predpisi se odpravijo 
v najkrajšem možnem času morebitne negativne posledice, ki 
bi nastale zaradi graditve in nadaljnjega obratovanja objektov,

– v času gradnje se zagotovi vse potrebne varnostne 
ukrepe in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesna-
ženje okolja in voda,

– na gradbišču ni dovoljeno skladiščenje in pretakanje 
pogonskih goriv za delovno mehanizacijo,

– sočasno in usklajeno izvajati eventualno gradnjo komu-
nalne infrastrukture,

– urediti pripadajoče zelene in druge površine.

25. člen
(ostale obveznosti investitorja in izvajalcev)

Poleg obveznosti, navedenih v predhodnih členih tega 
odloka, so obveznosti investitorja in izvajalca tudi:

– nadomestitev vseh komunalnih objektov in naprav, ki v 
načrtu niso evidentirani, pa se naknadno ugotovi, da so tangi-
rani z gradnjo objektov in ostalih ureditev,

– v primeru, da bodo na objektih, napravah in ureditvah 
ob predvidenih transportnih poteh in ob gradbišču nastale 
škode, ki so posledica gradnje, mora investitor sanirati škodo 
oziroma plačati primerno odškodnino,

– prebivalce KS Franc Farčnik se tekoče obvešča o po-
teku vseh gradbenih del in njihovih posledicah: prašenje, vi-
bracije, hrup … in morebitnih kratkotrajnih prekinitvah dobave 
električne energije ali vode.

26. člen
(tolerance pri gabaritih)

Pri pripravi projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja 
so dopustna odstopanja od horizontalnih gabaritov objektov 
+/- 5%, vendar morajo biti zagotovljeni predpisani odmiki. Od-
stopanja od vertikalnih gabaritov niso dovoljena.

VIII. KONČNE DOLOČBE

27. člen
(nadzor in vpogled)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo opravlja 
pristojna služba občinske uprave.

Lokacijski načrt je stalno na vpogled občanom na oddelku 
za Okolje in prostor Občine Zagorje ob Savi.

28. člen
(veljavnost)

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

Št. 350-11/2005
Zagorje ob Savi, dne 23. decembra 2006

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan l.r.
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141. Odlok o spremembah lokacijskega načrta za 
bencinski servis v Kisovcu

Na podlagi 27. do 34. člena Zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list RS, št. 110/02, 8/03) in 16. člena Statuta Občine Zagorje 
ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 – UPB) je Občinski svet Občine 
Zagorje ob Savi na prvi redni seji dne 23. 12. 2006 sprejel

O D L O K
o spremembah lokacijskega načrta 

za bencinski servis v Kisovcu

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Sprejmejo se spremembe lokacijskega načrta za bencinski 

servis v Kisovcu (v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt), ki jih je 
pod št. LN 01/04 v maju 2006 izdelalo podjetje AKA d.o.o., Pod-
jetje za projektiranje in inženiring, Obrtniška cesta 14, Trbovlje.

Razlogi za pripravo sprememb lokacijskega načrta je bila 
pobuda investitorja OMV ISTRABENZ d.o.o. Koper, z obrazlo-
žitvijo, da je zaradi spremenjenih standardov in drugih pogojev 
potrebno povečati gabarite objekta, zmanjšati število otokov 
iz treh na dva ter predvideti tolerance, ki v obstoječem odloku 
niso bile opredeljene.

S tem odlokom se spreminja odlok o lokacijskem načrtu 
za bencinski servis v Kisovcu, ki je bil sprejet na seji Skupšči-
ne občine Zagorje ob Savi dne 19. 10. 1994, številka odloka 
352-3/94 (Uradni vestnik Zasavja, št. 18/94).

2. člen
Spremembe lokacijskega načrt vsebujejo tekstualne opi-

se in grafične priloge:
1. Tekstualni del
I. Splošno
II. Povzetek in usklajenost s prostorskimi sestavinami 

planskih aktov občine Ureditveno območje sprememb lokacij-
skega načrta z mejo

III. Podatki o parcelah
IV. Umestitev načrtovane ureditve v prostor s prikazom 

vplivov prostorske ureditve s sosednjimi območji
V. Zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komu-

nalne in druge infrastrukture ter vodnogospodarske ureditve
VI. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja in ohranjanje 

naravne in kulturne dediščine
VII. Rešitve in ukrepi za obrambo ter za varstvo pred 

naravnimi in drugimi nesrečami
VIII. Aproksimativni predračun – ocena stroškov
IX. Faznost izvedbe prostorske ureditve
2. Grafične priloge

1. Urbanistična zasnova iz prostorskega 
plana Občine Zagorje M 1:5000
2. Geodetski načrt z mejo območja M 1:500
3. Ureditvena situacija M 1:500
4. Zakoličbena situacija M 1:500
5. Situacija načrtovanih komunalnih vodov 
in naprav M 1:500
6. Načrt gradbene parcele M 1:500
7. Situacija z vrisom con nevarnosti M 1:500

3. Posebne strokovne podlage:
Hidravlične osnove, št. H-03/05, marec 2005, izdelalo 

podjetje Hidrotehnik d.d., Ljubljana
4. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora.

II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA

3. člen
Meja ureditvenega območja, določena v 3. členu odloka 

o lokacijskem načrtu za bencinski servis v Kisovcu (Uradni 
vestnik Zasavja št. 18/94), se ne spreminja.

III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO 	
IN KVALITETO GRADITVE

4. člen
Spremeni se 4. člen odloka o lokacijskem načrtu tako, 

da se glasi:
Ureditveno območje je namenjeno izgradnji bencinskega 

servisa, ki vključuje objekt s trgovino ter bifejem in avtopralnico, 
nadstrešnico nad dvema točilnima mestoma, zunanji tlakovani 
plato za enosmerni promet z uvozom na severovzhodni strani 
regionalne ceste ter izvozom na zahodu, 10 parkirišč in ze-
lenice ob Mediji ter regionalni cesti, kjer bodo nameščene tri 
cisterne.

Osnovni pogoji za izrabo območja so:
– zvišanje levo in desnobrežnega nasipa ob strugi Me-

dije v skladu s hidravličnimi osnovami in vodnogospodarskimi 
smernicami ter upoštevanje določene višinske kote platoja 
bencinskega servisa 271,00,

– rekonstrukcija odseka regionalne ceste z razširitvijo 
vozišča za levo zavijanje pred uvozom na manipulacijsko plo-
ščad,

– zagotovitev požarne varnosti ob upoštevanju s pred-
pisi določenih con nevarnosti za skupno kapaciteto 110 m3	
in z izgradnjo hidrantnega omrežja ob navezavi na obstoječe 
 vodovodno omrežje,

– upoštevanje pogojev za varstvo okolja, ki so navedeni 
v 7. členu tega odloka.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA 
IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE OBJEKTOV

5. člen
Spremeni se drugi odstavek 5. člena tako, da se glasi:
Pri lokaciji objekta je potrebno upoštevati določeno grad-

beno linijo ter tlorisni gabarit, ki znaša za objekt s trgovino in 
bifejem 10,00 x 16,00 m, za avtopralnico 9,60 x 6,00 m in za 
nadstrešnico, ki je locirana na vzhodni strani objekta, 9,40 x 
16,00 m. Objekt s trgovino in avtopralnica sta pritlična z ravno 
streho, višina objekta 4,20 m, višina nadstrešnice pa 5,50 m.

Doda se nov odstavek, ki se glasi:
Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja ± 

10% od horizontalnih in vertikalnih gabaritov in zakoličbenih ele-
mentov predvidenih objektov, če se na podlagi tehnoloških, oko-
ljevarstvenih in drugih pogojev ugotovijo ekonomsko in tehnično 
utemeljene rešitve, ki ne vplivajo na osnovno mikrourbanistično 
zasnovo območja in ne spreminjajo s tem odlokom določenih 
pogojev za zagotovitev požarne varnosti in varstva okolja.

V. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO 	
IN ENERGETSKO UREJANJE OBMOČJA

6. člen
V 6. členu se spremenijo naslednja poglavja:

Kanalizacija,
tako, da se glasi:
– fekalna kanalizacija objekta bencinskega servisa in av-

topralnice je priključena na malo tipsko čistilno napravo (I. faza 
do izgradnje centralne ČN), ki je locirana v zelenici na izvozu 
z bencinskega servisa. Po izgradnji centralne čistilne naprave 
Zagorje bodo fekalne odplake priključene na projektirani jašek 
fekalnega kolektorja ∅ 300 mm. Predvideni kolektor za fekalno 
in meteorno kanalizacijo, se izvede na dolžini cca 110 m, s 
funkcijo, da v tej fazi vode spelje v Medijo. V končni fazi fe-
kalni kolektor odvaja odpadne vode naselja Kisovec v bodočo 
čistilno napravo,

– meteorne vode s strehe objekta in nadstrešnice so spe-
ljane preko meteorne kanalizacije direktno v potok Medija,

– vse onesnažene vode s povoznih in tlakovanih površin 
so speljane preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj.
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Vodnogospodarske ureditve,
tako, da se glasi:
– skladno s Hidravlično osnovo, št. H-03/05, ki jo je marca 

2005 izdelalo podjetje Hidrotehnik d.d., Ljubljana, je potrebno 
sočasno z izgradnjo bencinskega servisa urediti tudi strugo 
potoka Medije ter zvišati levo in desno brežni nasip in brežine 
ob strugi Medije

Doda se poglavje, ki se glasi:
KKS in KRS omrežja,
– na obravnavanem območju še ni izgrajenega KKS in 

KRS omrežja. Načrtovana je napeljava primarnega kabla s se-
verne strani. Predvidi naj se nova kabelska kanalizacija 110 mm 
od obstoječega kabelskega jaška ob brvi čez potok Medijo preko 
te brvi do novega objekta.

Doda se nov odstavek, ki se glasi:
Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna manjša od-

stopanja pri izvedbi komunalnih vodov, če se na podlagi tehno-
loških, okoljevarstvenih in drugih pogojev ugotovijo ekonomsko 
in tehnično utemeljene rešitve, ki ne vplivajo na osnovno mikro-
urbanistično zasnovo območja in ne spreminjajo s tem odlokom 
določenih pogojev.

VI. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA

7. člen
Spremeni se 7. člen tako, da se glasi:
V postopku priprave sprememb lokacijskega načrta na osno-

vi odločbe Ministrstva za okolje in prostor, št. 35409-56/2006 z dne 
15. 3. 2006 ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje.

Hrup
– območje lokacijskega načrta se v skladu z Uredbo o hru-

pu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95 
in 66/96) razvrsti v III. območje varstva pred hrupom, kjer je 
dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja 
hrupa (trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati 
namenjeno bivanju oziroma zgradbami z varovanimi prostori in 
obrtnim ter proizvodnim dejavnostim – mešano območje, obmo-
čje namenjeno kmetijski dejavnosti ter javno središče, kjer se 
opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti 
– mejna raven hrupa Ln – 50 dB oziroma Ld – 60 dB).

Zrak
– emisije snovi v zrak, kot posledice tehnoloških procesov, 

so za posamezno vrsto dejavnosti dovoljene v skladu z veljavno 
zakonodajo;

– oprema za polnjenje naprav za skladiščenje motorne-
ga bencina na bencinskem servisu mora ustrezati določbam 
Uredbe o emisijah hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav za 
skladiščenje in pretakanje motornega bencina (Uradni list RS, 
št. 11/99).

Voda
– predvideni poseg se nahaja izven območij, ki so v skladu 

s prostorskimi sestavinami plana občine določena kot vodozbir-
na območja vodnih virov;

– parkirne in manipulativne površine morajo biti načrto-
vane tako, da bodo nepropustne za vodo in odporne na naftne 
derivate, morajo biti obdane z robniki, ki preprečujejo iztekanje 
neočiščenih padavinskih vod v okolje;

– pri gradnji in obratovanju bencinskega servisa morajo biti 
zagotovljene rešitve v skladu z določbami Uredbe o emisiji snovi 
pri odvajanju vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, 
objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za 
motorna vozila (Uradni list RS, št. 10/99);

– vse nevarne snovi in kemikalije, ki se uporabljajo pri 
izvajanju dejavnosti, morajo biti skladiščene na način, ki onemo-
goča nekontrolirano odtekanje le teh v okolje v primeru razlitja, 
ob upoštevanju Pravilnika o tem, kako morajo biti zgrajena in 
opremljena skladišča ter transportne naprave za nevarne in 

škodljive snovi (Uradni list SRS, št. 3/79) – morajo biti urejene 
kot lovilne posode – sklede brez možnosti odtekanja, ki lahko v 
celoti zadržijo volumen odlagane snovi in morajo biti obstojne 
na skladiščeno snov;

– odpadne vode, ki se bodo odvajale v vodotok, morajo 
ustrezati določilom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96) 
– mejne vrednosti za iztok v vode oziroma kanalizacijo;

– druge odpadne (tehnološke) vode iz poslovnih prostorov 
se pred izpustom v vodotok morajo očistiti do mejnih vrednosti, ki 
so z veljavnimi predpisi določeni za posamezno vrsto dejavnosti.

Odpadki
– komunalne in tehnološke odpadke je potrebno ločeno 

zbirati v skladu z Odlokom o ravnanju z odpadki na območju 
Občine Zagorje ob Savi;

– tehnološke odpadke je potrebno ločeno zbirati in odvažati 
v predelavo oziroma trajno odlagati na ustrezni deponiji v skladu 
s pogoji upravljavca;

 – pri projektiranju je potrebno upoštevati določila Pravilnika 
o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01) in 
Pravilnika o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni 
list RS, št. 104/00);

– posode za odpadke morajo biti nameščene na primernih 
lokacijah, kjer je možen dostop s smetarskim vozilom;

– nevarne odpadke, kot so odpadna olja, je potrebno lo-
čeno zbirati in odvažati v predelavo oziroma trajno odlagati 
na ustrezni deponiji, v skladu s pogoji Pravilnika o ravnanju z 
odpadnimi olji (Uradni list RS, št. 8/98).

Elektromagnetno sevanje
– pri gradnji elektroenergetskega omrežja je potrebno upo-

števati Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in 
življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96).

Plodna zemlja
– s površin, na katerih bodo izvajani načrtovani posegi, 

je potrebno odstraniti ter začasno deponirati prst tako, da se 
ohrani njena plodnost in količina, ter jo uporabiti pri ureditvi 
zelenih površin.

Doda se novo poglavje, ki se glasi:

VII. POGOJI ZA VARSTVO PRED POŽAROM

8. člen
V lokacijskem načrtu morajo biti upoštevani in prikazani 

prostorski, gradbeni in tehnični ukrepi varstva pred požarom, 
zlasti pa morajo biti zagotovljeni:

– pogoji za varen umik ljudi, živali in premoženja – inter-
ventni dovozi so zagotovljeni, saj se na rekonstruirano cesto 
priključujejo vse obstoječe ceste, načrtovani pa so še dodatni 
priključki;

– potreben odmiki od objektov;
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila, so 

za celoten kompleks zagotovljene z ustreznimi dostopi, zadostno 
nosilnostjo vozišč in ustreznim režimom prometa, širino poti, 
uvozno izvoznimi radiji na uvozih;

– viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje se zagotovijo 
z zunanjim hidrantnim omrežjem.

Pri načrtovanju in izgradnji bencinskega servisa je potreb-
no upoštevati določila Pravilnika o tehničnih zahtevah za gradnjo 
in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi (Uradni 
list RS, št. 114/04 in 54/05).

V skladu s citiranim pravilnikom je pri nadaljnjem načrtova-
nju potrebno zagotoviti naslednje ukrepe:

– bencinski servis mora biti oddaljen min. 30 m od vhodov v 
objekte izven servisa, v katerem se nahaja več kot 50 ljudi,

– odmik sanitarnega objekta in objekta za prodajo od točil-
nega mesta je min. 5,00 m,

– upoštevati je potrebno cone požarne in eksplozijske ne-
varnosti. Cone ne segajo izven zemljišča, ki je v lasti investitorja. 
Odmiki od sosednjih parcel so min. 5,00 m od vodnega sveta na 
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severovzhodni strani in min. 1,20 m od regionalne ceste oziroma 
pločnika na južni strani,

– na območju bencinskega servisa mora biti izvedena 
oprema za varstvo pred požarom v skladu s XIII. poglavjem 
pravilnika,

– intervencijski dovozi do objekta so iz regionalne ceste iz 
vseh smeri,

– na območju bencinskega servisa mora biti vsa komunal-
na infrastruktura vkopana,

– rezervoarje na bencinskem servisu je potrebno izvesti v 
skladu s III. in V. poglavjem pravilnika,

– za objekt bencinskega servisa je potrebno izdelati študijo 
požarne varnosti, kjer se natančno opredelijo požarnovarnostni 
ukrepi.

Ukrepi in zahteve v zvezi s požarno zaščito se smiselno 
uporabijo tudi v primeru drugih nesreč.

VIII. KONČNE DOLOČBE

9. člen
Spremembe lokacijskega načrta so stalno na vpogled 

vsem zainteresiranim pri oddelku za okolje in prostor Občine 
Zagorje ob Savi.

Nadzor nad izvajanjem tega lokacijskega načrta opravlja 
občinska uprava Občine Zagorje ob Savi.

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po dnevu objave v 
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 352-6/2004
Zagorje ob Savi, dne 23. decembra 2006

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan l.r.

MINISTRSTVA
142. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano 

čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec december 2006

Na podlagi šestega odstavka 298. člena Zakona o pokoj-
ninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 112/06 – odl. US in 114/06 
– ZUTPG) objavlja minister za finance

M I N I M A L N O  
Z A J A M Č E N O   D O N O S N O S T

na vplačano čisto premijo prostovoljnega 
dodatnega zavarovanja za mesec  

december 2006

Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi 
298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarova-
nju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
112/06 – odl. US in 114/06 – ZUTPG) in Pravilnika o izračunu 
povprečne donosnosti do dospetja državnih vrednostnih pa-
pirjev (Uradni list RS, št. 120/05 in 114/06 – ZUE), za mesec 
december 2006 znaša 1,44% na letni ravni oziroma 0,12% na 
mesečni ravni.

Št. 4021-6/2006/39
Ljubljana, dne 5. januarja 2007

dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister

za finance

143. Količnik rasti cen prehrambenih izdelkov

Na podlagi Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z 
delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 
9/98 in 48/01) ministrica za delo, družino in socialne zadeve 
objavlja

K O L I Č N I K
rasti cen prehrambenih izdelkov

Količnik rasti cen prehrambenih izdelkov za obdobje ju-
lij–december 2006 na podlagi katerega se uskladi regres za 
prehrano med delom za obdobje januar– julij 2007 je 1,019.

Znesek regresa za prehrano med delom za obdobje 
 januar–julij 2007 je 3,14 EUR na dan.

Št. 94000-15/2005/13
Ljubljana, dne 3. januarja 2007

Marjeta Cotman l.r.
Ministrica

za delo, družino in socialne zadeve

144. Shema za določanje odškodnine za 
posamezne vrste poklicnih bolezni zaradi 
izpostavljenosti azbestu od 1. januarja 2007 
dalje

Na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o odpravlja-
nju posledic dela z azbestom (Uradni list RS, št. 38/06 in 139/06) 
ministrica za delo, družino in socialne zadeve objavlja

S H E M O
za določanje odškodnine za posamezne vrste 

poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu 
od 1. januarja 2007 dalje

V skladu s tretjim odstavkom 6. člena Zakona o odpra-
vljanju posledic dela z azbestom (Uradni list RS, št. 38/06 in 
139/06) se odškodnina za posamezne vrste poklicnih bolezni 
zaradi izpostavljenosti azbestu določi po naslednji shemi:

Plaki parietalne plevre ali 
difuzne zadebelitve plevre

Največ 12.207,50 EUR

Benigni plevralni izliv Največ 13.281,76 EUR

Kronični plevralni izliv Največ 15.851,76 EUR

Azbestoza Največ 21.423,52 EUR

Pljučni rak, maligni mezoteli-
om in drugi raki, ki so posledi-
ca izpostavljenosti azbestu

Največ 42.826,48 EUR

Št. 01700-45/2005-71
Ljubljana, dne 4. januarja 2007

Marjeta Cotman l.r.
Ministrica

za delo, družino in socialne zadeve
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145. Slovenski računovodski standard 33 (2007) – 
Računovodske rešitve v društvih in invalidskih 
organizacijah

Slovenski računovodski standard 33 (2007)

RAČUNOVODSKE REŠITVE V DRUŠTVIH  
IN INVALIDSKIH ORGANIZACIJAH

A. Uvod
Ta standard ureja računovodstvo v društvih in njihovih 

zvezah (odslej društvo) ter posebnosti pri izkazovanju od-
hodkov, prihodkov in poslovnega izida tistih društev, ki so 
na podlagi zakona o invalidskih organizacijah pridobila status 
invalidske organizacije.

Ta standard določa način vodenja poslovnih knjig in se-
stavljanja letnih poročil za društva ter obdeluje ugotavljanje 
in obravnavanje presežka prihodkov in presežka odhodkov. 
Določa tudi pravila pripoznavanja in vrednotenja bilančnih po-
stavk.

Standard (poglavje B) je treba brati skupaj z opredelitvami 
ključnih pojmov (poglavjem C), pojasnili (poglavjem Č) in Uvo-
dom v slovenske računovodske standarde (2006).

B. Standard
33.1. Društvo vodi temeljne poslovne knjige v skladu z 

izbranim načinom vodenja poslovnih knjig in na podlagi knjigo-
vodskih listin, kakor določa ta standard.

33.2. Društvo vodi pomožne poslovne knjige v obsegu, 
ki je glede na področje in obseg njegove dejavnosti potreben 
za pojasnjevanje postavk v temeljnih poslovnih knjigah in za 
sprotno ugotavljanje stanja.

33.3. Društvo sestavi na podlagi podatkov, izkazanih v 
poslovnih knjigah, in popisa na koncu obračunskega obdobja 
letno poročilo, ki obsega

– bilanco stanja, ki izkazuje stanje sredstev in obveznosti 
do njihovih virov na koncu obračunskega obdobja, s pojasnili,

– izkaz poslovnega izida, ki izkazuje stroške, donose, 
prihodke in presežek prihodkov ali presežek odhodkov v obra-
čunskem obdobju, s pojasnili,

– prilogo k izkazu poslovnega izida, ki prikazuje obseg 
pridobitne dejavnosti društva v obračunskem obdobju, s po-
jasnili, ter

– poročilo o poslovanju društva.

a) Letno poročilo

33.4. Društvo sestavi na koncu obračunskega obdobja 
bilanco stanja in izkaz poslovnega izida, računovodska poja-
snila ter poročilo o poslovanju društva, kot določata zakon o 
društvih in ta standard.

33.5. Bilanco stanja sestavljajo najmanj tele postavke:

Sredstva

A. Dolgoročna sredstva
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časov-

ne razmejitve
II. Opredmetena osnovna sredstva
III. Naložbene nepremičnine
IV. Dolgoročne finančne naložbe
V. Dolgoročne poslovne terjatve
VI. Odložene terjatve za davek

B. Kratkoročna sredstva
I. Sredstva (skupina za odtujitev) za prodajo
II. Zaloge
III. Kratkoročne finančne naložbe

IV. Kratkoročne poslovne terjatve
V. Denarna sredstva

C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

Obveznosti do virov sredstev

A. Sklad
I. Društveni sklad
II. Presežek iz prevrednotenja

B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne raz-
mejitve

C. Dolgoročne obveznosti
I. Dolgoročne finančne obveznosti
II. Dolgoročne poslovne obveznosti
III. Odložene obveznosti za davek

Č. Kratkoročne obveznosti
I. Obveznosti, vključene v skupino za odtujitev
II. Kratkoročne finančne obveznosti
III. Kratkoročne poslovne obveznosti
IV. Kratkoročni dolgovi do članov

D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

V posameznih postavkah bilance stanja se izkazujejo tile 
podatki:

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne ča-
sovne razmejitve zajemajo knjigovodsko vrednost neopred-
metenih sredstev na dan bilanciranja, ki je razlika med njihovo 
nabavno vrednostjo in njihovim nabranim popravkom vrednosti, 
ter knjigovodsko vrednost dolgoročnih aktivnih časovnih raz-
mejitev. V tej postavki se izkažejo tudi predujmi, dani za nakup 
neopredmetenih sredstev.

Opredmetena osnovna sredstva zajemajo knjigovodsko 
vrednost opredmetenih osnovnih sredstev na dan bilanciranja, 
ki je razlika med njihovo nabavno vrednostjo in njihovim na-
branim popravkom vrednosti. V tej postavki se izkažejo tudi 
predujmi, dani za nakup opredmetenih osnovnih sredstev.

Naložbene nepremičnine zajemajo knjigovodsko vre-
dnost opredmetenih naložbenih nepremičnin na dan bilanci-
ranja, ki je razlika med njihovo nabavno vrednostjo in njihovim 
nabranim popravkom nabavne vrednosti. V tej postavki se izka-
žejo tudi predujmi, dani za nakup naložbenih nepremičnin.

Dolgoročne finančne naložbe zajemajo knjigovodsko 
vrednost dolgoročnih finančnih naložb na dan bilanciranja. 
Tisti zneski dolgoročnih finančnih naložb, ki zapadejo v plačilo 
v naslednjem obračunskem obdobju ali so že zapadli v plačilo, 
pa še niso plačani, se izkažejo med kratkoročnimi finančnimi 
naložbami.

Dolgoročne poslovne terjatve zajemajo knjigovodsko 
vrednost dolgoročnih poslovnih terjatev na dan bilanciranja. 
Tisti zneski dolgoročnih poslovnih terjatev, ki zapadejo v plačilo 
v naslednjem obračunskem obdobju ali so že zapadli v plačilo, 
pa še niso plačani, se izkažejo med kratkoročnimi poslovnimi 
terjatvami.

Odložene terjatve za davek zajemajo knjigovodsko vre-
dnost odloženih terjatev za davek.

Sredstva (skupina za odtujitev) za prodajo so nekrat-
koročna sredstva (skupina za odtujitev), za katerih (katere) 
knjigovodsko vrednost se utemeljeno predvideva, da bo po-
ravnana predvsem s prodajo v naslednjih dvanajstih mesecih, 
in ne z nadaljnjo uporabo.

Zaloge zajemajo knjigovodsko vrednost zalog materiala in 
trgovskega blaga ter zalog proizvodov, nedokončane proizvodnje 
in nedokončanih storitev na koncu obračunskega obdobja.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
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Kratkoročne finančne naložbe zajemajo knjigovodsko 
vrednost kratkoročnih finančnih naložb na dan bilanciranja. V 
tej postavki se izkažejo tudi tisti zneski dolgoročnih finančnih 
naložb, ki zapadejo v plačilo v naslednjem obračunskem obdo-
bju ali so že zapadli v plačilo, pa še niso plačani.

Kratkoročne poslovne terjatve zajemajo knjigovodsko 
vrednost kratkoročnih terjatev do članov razen kratkoročnih 
finančnih naložb, kratkoročnih terjatev do kupcev in drugih krat-
koročnih poslovnih terjatev. V tej postavki se izkažejo tudi tisti 
zneski knjigovodske vrednosti dolgoročnih poslovnih terjatev, 
ki zapadejo v plačilo v naslednjem obračunskem obdobju ali so 
že zapadli v plačilo, pa še niso plačani.

Denarna sredstva zajemajo denarna sredstva na raču-
nih, prek katerih društvo posluje, depozite na takojšnji odpoklic, 
prejete čeke in gotovino v blagajni ter izdane čeke kot odbitno 
postavko.

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve zajemajo 
zneske kratkoročnih aktivnih časovnih razmejitev na dan bi-
lanciranja.

Društveni sklad zajema znesek ustanovne vloge, pre-
sežka prihodkov, razporejenega za določene namene, neraz-
porejenega presežka prihodkov in nepokritega presežka od-
hodkov (odbitna postavka). Če je znesek nepokritega presežka 
odhodkov večji od zneska ostalih sestavin društvenega sklada, 
se razlika izkaže kot postavka, ki zmanjšuje obveznosti do virov 
sredstev.

Presežek iz prevrednotenja zajema nabrane zneske iz 
prevrednotenja sredstev.

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmeji-
tve zajemajo zneske rezervacij, oblikovanih z vnaprejšnjim vra-
čunavanjem stroškov oziroma odhodkov, in zneske dolgoročnih 
pasivnih časovnih razmejitev.

Dolgoročne finančne obveznosti zajemajo zneske do-
bljenih dolgoročnih posojil na podlagi posojilnih pogodb in 
izdanih dolgoročnih dolžniških vrednostnih papirjev na dan 
bilanciranja. Tisti zneski dolgoročnih finančnih obveznosti, ki 
zapadejo v plačilo v naslednjem obračunskem obdobju ali so 
že zapadli v plačilo, pa še niso plačani, se izkažejo med krat-
koročnimi finančnimi obveznostmi.

Dolgoročne poslovne obveznosti zajemajo zneske do-
bljenih dolgoročnih blagovnih kreditov in drugih dolgoročnih 
poslovnih dolgov na dan bilanciranja. Tisti zneski dolgoročnih 
poslovnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v naslednjem obra-
čunskem obdobju ali so že zapadli v plačilo, pa še niso plačani, 
se izkažejo med kratkoročnimi poslovnimi obveznostmi.

Odložene obveznosti za davek zajemajo zneske obdav-
čljivih začasnih razlik.

Obveznosti, vključene v skupino za odtujitev, so zne-
ski obveznosti, ki so povezani s sredstvi (skupino za odtujitev) 
za prodajo.

Kratkoročne finančne obveznosti zajemajo zneske do-
bljenih kratkoročnih posojil na podlagi posojilnih pogodb ter 
izdanih kratkoročnih dolžniških vrednostnih papirjev na dan 
bilanciranja. Zajemajo tudi tiste zneske dolgoročnih finančnih 
obveznosti, ki zapadejo v plačilo v naslednjem obračunskem 
obdobju ali so že zapadli v plačilo, pa še niso plačani.

Kratkoročne poslovne obveznosti zajemajo zneske 
kratkoročnih dolgov do članov in dobaviteljev, kratkoročnih 
dolgov do kupcev za prejete predujme in varščine ter drugih 
kratkoročnih dolgov iz poslovanja na dan bilanciranja. Zajemajo 
tudi tiste zneske dolgoročnih poslovnih obveznosti, ki zapadejo 
v plačilo v naslednjem obračunskem obdobju ali so že zapadli 
v plačilo, pa še niso plačani.

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve zajemajo 
zneske kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev na dan bi-
lanciranja.

33.6. Društvo sredstva in obveznosti do virov sredstev 
računovodsko obrvanava v skladu s SRS od 1 do 19. Ne glede 
na to pa društvo, ki v skladu z zakonom o društvih ni zavezano 
revidirati svojih računovodskih izkazov, lahko vrednoti sredstva 
in obveznosti do virov sredstev po tehle pravilih:

Neopredmetena sredstva se vrednotijo po dokumenti-
rani nakupni ceni, povečani za nevračljive dajatve, ki jih mora 
društvo plačati za pridobitev neopredmetenega sredstva.

Nabavna vrednost podarjenih neopredmetenih sredstev, 
katerih nakupna cena oziroma tržna vrednost ni znana, se 
določi z ocenitvijo, pri čemer se upošteva nabavna vrednost 
enakih ali primerljivih neopredmetenih sredstev. Neopredme-
tena sredstva, ki jih je izdelalo društvo samo, se vrednotijo po 
nastalih stroških, ki jih je mogoče pripisati njihovi usposobitvi 
za uporabo.

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev se zmanj-
šuje posredno z letnimi popravki te vrednosti, ugotovljenimi na 
podlagi amortizacijskih stopenj, ki jih društvo vnaprej izračuna 
na podlagi ocenjenih dob koristnosti.

Neopredmetena sredstva se ne prevrednotujejo.
Dolgoročno razmejeni stroški (stroški razvijanja in vna-

prej plačani stroški) so tisti stroški, ki se nanašajo na več ob-
računskih obdobij. Vrednotijo se z zaračunanimi zneski, razen 
vnaprej plačanih stroškov, ki se vrednotijo s plačanimi zneski. 
Za znesek, ki se prenese v stroške, se vnaprej plačani stroški 
zmanjšajo neposredno, stroški razvijanja pa se zmanjšujejo 
posredno z letnimi popravki, ugotovljenimi na podlagi amorti-
zacijskih stopenj, ki jih vnaprej določi društvo.

Opredmetena osnovna sredstva se vrednotijo po doku-
mentirani nakupni ceni, povečani za nevračljive dajatve, ki jih 
mora društvo plačati za pridobitev opredmetenega osnovnega 
sredstva.

Nabavna vrednost podarjenih opredmetenih osnovnih 
sredstev, katerih nakupna cena oziroma tržna vrednost ni zna-
na, se določi z ocenitvijo, pri čemer se upošteva nabavna vre-
dnost enakih ali primerljivih opredmetenih osnovnih sredstev.

Opredmeteno osnovno sredstvo, ki ga je izdelalo društvo 
samo, se ovrednoti po nastalih stroških, ki jih je mogoče pripi-
sati njegovi usposobitvi za uporabo.

Opredmeteno osnovno sredstvo, pridobljeno na podlagi 
finančnega najema, se ovrednoti po nakupni ceni tega oziroma 
tržni ceni enakega opredmetenega osnovnega sredstva v času 
pridobitve, povečani za nevračljive dajatve, ki jih mora društvo 
plačati za pridobitev opredmetenega osnovnega sredstva.

Opredmeteno osnovno sredstvo, ki ga je društvo pridobilo 
z zamenjavo, se ovrednoti po knjigovodski vrednosti opredme-
tenega osnovnega sredstva, ki ga je društvo dalo v zameno 
zanj, upoštevajoč pri tem plačilo ali prejem razlike v denarju 
oziroma prejeto ali dano drugo nadomestilo.

Stroški, ki nastanejo v zvezi z opredmetenim osnovnim 
sredstvom, danim v uporabo, so stroški obračunskega obdobja, 
v katerem nastanejo. Ne glede na določbo prejšnjega stavka ti 
stroški povečujejo nabavno vrednost opredmetenega osnovne-
ga sredstva, če povečujejo ali izboljšujejo njegovo zmogljivost. 
Stroški velikih popravil opredmetenega osnovnega sredstva 
znižujejo popravek nabavne vrednosti tega opredmetenega 
osnovnega sredstva.

Nabavna vrednost opredmetenega osnovnega sredstva 
se zmanjšuje posredno z letnimi popravki te vrednosti, ugo-
tovljenimi na podlagi amortizacijskih stopenj, ki jih društvo 
vnaprej izračuna na podlagi ocenjene dobe koristnosti.

Društvo lahko ob prenosu poslovnih prostorov, ki so del 
zgradbe (etažna lastnina), v uporabo, če je v njihovi nabavni 
vrednosti zajeta tudi vrednost pridobitve solastniškega deleža 
na pripadajočem zemljišču, določi preostalo vrednost prido-
bljenih poslovnih prostorov v znesku, izračunanem na podlagi 
podatkov o ceni stavbnega zemljišča in odstotnega deleža 
površine ali vrednosti pridobljenih poslovnih prostorov glede 
na celotno površino oziroma vrednost zgradbe, v kateri so 
poslovni prostori.

Opredmeteno osnovno sredstvo se začne amortizirati 
prvi dan naslednjega meseca potem, ko je razpoložljivo za 
uporabo.

Opredmetena osnovna sredstva se zaradi okrepitve ne 
prevrednotujejo, zaradi oslabitve pa se lahko prevrednotujejo, 
če njihova knjigovodska vrednost presega njihovo tržno vre-
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dnost. Za znesek prevrednotenja zaradi oslabitve se izkažejo 
drugi odhodki.

Dolgoročne finančne naložbe v posojila se vrednotijo 
z zneski, ki jih društvo na podlagi verodostojnih knjigovodskih 
listin terja od dolžnikov. Naložbe v kapital, vrednostne papirje in 
terjatve, pridobljene z nakupom, se vrednotijo po nakupni ceni.

Dolgoročne finančne naložbe se ne prevrednotujejo, ra-
zen tistih, ki so namenjene trgovanju. Te se prevrednotujejo v 
skladu z določbami SRS 3.

Dolgoročne finančne naložbe, za katere se utemeljeno 
domneva, da ne bodo poravnane oziroma ne bodo poravnane 
v celoti, mora društvo razkriti v pojasnilih k računovodskim 
izkazom.

Dolgoročne poslovne terjatve se vrednotijo z zneski, 
ki jih društvo na podlagi verodostojnih knjigovodskih listin terja 
od dolžnikov.

Dolgoročne poslovne terjatve se ne prevrednotujejo.
Dolgoročne poslovne terjatve, za katere se utemeljeno 

domneva, da ne bodo poravnane oziroma da ne bodo poravna-
ne v celoti, mora društvo razkriti v pojasnilih k računovodskim 
izkazom.

Odložene terjatve za davek se vrednotijo v skladu s 
SRS 5.

Zaloge materiala in trgovskega blaga se vrednotijo po 
nakupnih cenah, zaloge proizvodov in nedokončane proi-
zvodnje pa s stroški izdelavnega materiala in tujih izdelavnih 
storitev. Porabljene zaloge se vrednotijo po izbrani metodi.

Zaloge materiala in trgovskega blaga se lahko na koncu 
obračunskega obdobja ovrednotijo po zadnjih dokumentiranih 
nakupnih cenah, zaloge proizvodov in nedokončane proizvo-
dnje pa po zadnjih cenah potroškov izdelavnega materiala in 
tujih izdelavnih storitev. Za ugotovljene razlike se popravijo 
stroški porabljenega materiala ali prodanega trgovskega blaga 
oziroma materiala in storitev.

Kratkoročne finančne naložbe, razen naložb v kapital, 
vrednostne papirje in terjatve, pridobljene z nakupom, se vre-
dnotijo z zneski, ki jih društvo na podlagi verodostojnih knjigo-
vodskih listin terja od dolžnikov. Naložbe v kapital, vrednostne 
papirje in terjatve, pridobljene z nakupom, se vrednotijo po 
nakupni ceni.

Kratkoročne finančne naložbe se ne prevrednotujejo, ra-
zen tistih naložb, ki so namenjene trgovanju. Za take naložbe 
se uporabljajo določbe SRS 3 o prevrednotovanju.

Kratkoročne finančne naložbe, za katere se utemeljeno 
domneva, da ne bodo poravnane oziroma da ne bodo poravna-
ne v celoti, mora društvo razkriti v pojasnilih k računovodskim 
izkazom.

Kratkoročne poslovne terjatve se vrednotijo z zneski, 
ki jih društvo na podlagi verodostojnih knjigovodskih listin terja 
od dolžnikov.

Kratkoročne poslovne terjatve se ne prevrednotujejo.
Kratkoročne poslovne terjatve, za katere se utemeljeno 

domneva, da ne bodo poravnane oziroma da ne bodo poravna-
ne v celoti, mora društvo razkriti v pojasnilih k računovodskim 
izkazom.

Denarna sredstva se vrednotijo v skladu s SRS 7.
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve se vrednotijo 

v skladu s SRS 12.
Dolgoročne finančne obveznosti in dolgoročne po-

slovne obveznosti se vrednotijo z zneski, ki jih društvo na 
podlagi verodostojnih knjigovodskih listin dolguje upnikom.

Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti se vre-
dnotijo z zneski, ki jih društvo na podlagi verodostojnih knjigo-
vodskih listin dolguje upnikom.

Rezervacije	in dolgoročne pasivne časovne razmeji-
tve se vrednotijo v skladu s SRS 10. Rezervacije se oblikujejo 
v breme ustrezne vrste stroškov.

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve se vrednotijo 
v skladu s SRS 12.

Pri računovodskem obravnavanju poslovnih dogodkov, 
glede katerih ta standard ne določa pravil, uporabljajo dru-

štva pravila, določena s splošnimi slovenskimi računovodskimi 
standardi.

33.7. Društveni sklad se vrednoti v znesku razlike med 
vrednostjo sredstev skupaj z aktivnimi časovnimi razmejitvami 
ter vrednostjo dolgov skupaj z rezervacijami, pasivnimi časov-
nimi razmejitvami in presežkom iz prevrednotenja.

33.8. Izkaz poslovnega izida sestavljajo najmanj tele 
postavke:

1. Prihodki od dejavnosti
a) dotacije iz Fundacije za financiranje invalidskih in hu-

manitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
b) dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev
c) dotacije iz drugih fundacij, skladov in ustanov
č) donacije drugih pravnih in fizičnih oseb
d) prispevki uporabnikov posebnih socialnih programov
e) članarine in prispevki članov
f) prihodki od prodaje trgovskega blaga, storitev in proi-

zvodov
g) ostali prihodki od dejavnosti
2. Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 

proizvodnje
3. Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokonča-

ne proizvodnje
4. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve
5. Donosi od dejavnosti (1 + 2 - 3 + 4)
6. Stroški porabljenega materiala in prodanega trgovske-

ga blaga
a) Nabavna vrednost nabavljenih materiala in trgovskega 

blaga
b) Povečanje vrednosti zalog materiala in trgovskega 

blaga
c) Zmanjšanje vrednosti zalog materiala in trgovskega 

blaga
7. Stroški storitev
8. Stroški dela
9. Dotacije drugim pravnim osebam
10. Odpisi vrednosti
11. Drugi odhodki iz dejavnosti
12. Finančni prihodki
13. Finančni odhodki
14. Drugi prihodki
15. Drugi odhodki
16. Davek od dohodkov
17. Odloženi davki
18. Presežek prihodkov obračunskega obdobja (5 – 6 – 7 

– 8 – 9 – 10 – 11 + 12 – 13 + 14 – 15 – 16 ± 17)
19. Presežek odhodkov obračunskega obdobja (6 + 7 + 8 

+ 9 + 10 +11 + 13 +15 – 16 ± 17 – 5 – 12 – 14)
20. Kritje odhodkov obravnavanega obračunskega obdo-

bja iz presežka prihodkov iz prejšnjih obračunskih obdobij.
Društva, ki podatke o stroških porabljenega materiala in 

prodanega trgovskega blaga zagotavljajo v svojih poslovnih 
knjigah, ne vpisujejo podatkov v alinejah od a) do c).

Društva, ki so po zakonu o društvih zavezana revidirati 
svoje računovodske izkaze, morajo v izkazu poslovnega izida 
postavko 12 razčleniti takole:

a) Finančni prihodki iz deležev
b) Finančni prihodki iz danih posojil
c) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

ter postavko 13:
a) Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih 

 naložb
b) Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
c) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
V posameznih postavkah izkaza poslovnega izida se 

izkažejo tile podatki:
Prihodki od dejavnosti zajemajo zneske članarin, pro-

stovoljnih prispevkov članov, dotacij iz fundacij oziroma usta-
nov, dotacij iz proračunskih sredstev, donacij pravnih in fizičnih 
oseb, prihodkov od prodaje materiala, proizvodov, trgovskega 
blaga in storitev ter drugih prihodkov, doseženih z opravljanjem 
dejavnosti, ki se nanašajo na obračunsko obdobje.
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Povečanje vrednosti zalog proizvodov ter nedokonča-
nih proizvodov in storitev je razlika med (večjo) vrednostjo 
zalog gotovih proizvodov ter nedokončanih proizvodov in sto-
ritev na koncu obračunskega obdobja ter vrednostjo teh zalog 
na začetku obračunskega obdobja.

Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov ter nedokon-
čanih proizvodov in storitev je razlika med (večjo) vrednostjo 
zalog gotovih proizvodov ter nedokončanih proizvodov in stori-
tev na začetku obračunskega obdobja ter vrednostjo teh zalog 
na koncu obračunskega obdobja.

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve so pro-
izvodi, ki jih ustvari društvo, ali storitve, ki jih opravi društvo, 
in nato zajame med svoja opredmetena osnovna sredstva ali 
neopredmetena sredstva.

Donosi od dejavnosti se ugotovijo tako, da se poslov-
ni prihodki popravijo za razliko med (večjo) vrednostjo zalog 
gotovih proizvodov ter nedokončanih proizvodov in storitev 
na koncu obračunskega obdobja ter vrednostjo teh zalog na 
začetku obračunskega obdobja.

Stroški porabljenega materiala in prodanega trgo-
vskega blaga se ugotovijo tako, da se od vrednosti zalog na 
začetku obračunskega obdobja, povečane za vrednost nabav 
v obračunskem obdobju, odšteje vrednost zalog na koncu 
obračunskega obdobja.

Nabavna vrednost nabavljenih materiala in trgovske-
ga blaga zajema vrednost materiala in trgovskega blaga, na-
bavljenih v obračunskem obdobju, obračunano po nakupnih 
cenah.

Povečanje vrednosti zalog materiala in trgovskega 
blaga je razlika med (večjo) vrednostjo zalog materiala in 
trgovskega blaga na koncu obračunskega obdobja ter njihovo 
vrednostjo na začetku obračunskega obdobja.

Zmanjšanje vrednosti zalog materiala in trgovskega 
blaga je razlika med (večjo) vrednostjo zalog materiala in tr-
govskega blaga na začetku obračunskega obdobja ter njihovo 
vrednostjo na koncu obračunskega obdobja.

Stroški storitev zajemajo vrednosti v obračunskem ob-
dobju opravljenih storitev drugih pravnih in fizičnih oseb, ki 
bremenijo poslovni izid v obračunskem obdobju.

Stroški dela zajemajo zneske plač, nadomestil plač, 
kolikor bremenijo društvo, dajatev v naravi, vrednosti daril 
in nagrad zaposlencem, prejemkov ali povračil, ki pripadajo 
zaposlencem na podlagi delovnega razmerja, ter dajatev, ki se 
obračunavajo od naštetih prejemkov in bremenijo društvo.

Dotacije drugim pravnim osebam zajemajo zneske 
sredstev, ki jih društvo prenese drugim pravnim osebam skla-
dno z nameni, za katere je ustanovljeno.

Odpisi vrednosti zajemajo zneske stroškov amortizaci-
je, prevrednotovalnih poslovnih odhodkov pri neopredmetenih 
sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih ter prevrednoto-
valnih poslovnih odhodkov pri drugih postavkah.

Finančni prihodki zajemajo zneske obresti in drugih 
finančnih prihodkov, ki se nanašajo na obračunsko obdobje.

Finančni odhodki zajemajo zneske obresti, popravkov 
oziroma odpisov finančnih naložb in drugih finančnih odhodkov, 
ki bremenijo prihodke v obračunskem obdobju.

Drugi prihodki zajemajo zneske neobičajnih postavk, 
popisnih presežkov in dobičkov, nastalih pri prodaji opredme-
tenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, ter druge 
podobne postavke. Med drugimi prihodki se izkazujejo tudi pre-
vrednotovalni prihodki, nastali ob odpravi oslabitve sredstev.

Drugi odhodki zajemajo zneske neobičajnih postavk, 
popisnih primanjkljajev, popravkov sredstev, izgub, nastalih pri 
prodaji opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih 
sredstev, in drugih podobnih postavk ter zneske dajatev razen 
tistih, ki sodijo med stroške dela ali se vračunavajo v nabavno 
(nakupno) vrednost pridobljenih materiala, storitev, blaga ter 
opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev.

Davek od dohodkov pravnih oseb je znesek obveznosti 
za plačilo tega davka, ki ga ugotovi društvo za obračunsko 
obdobje.

Presežek prihodkov obračunskega obdobja je raz-
lika med (večjim) zneskom prihodkov in zneskom odhodkov 
v obračunskem obdobju, zmanjšana za obračunani davek od 
dohodkov pravnih oseb.

Presežek odhodkov obračunskega obdobja je razlika 
med (večjimi) odhodki in prihodki v obračunskem obdobju.

Kritje odhodkov obravnavanega obračunskega obdo-
bja iz presežka prihodkov iz prejšnjih obračunskih obdobij 
zajema tisti znesek presežka prihodkov iz prejšnjih obračunskih 
obdobij, ki ga društvo nameni za pokrivanje odhodkov obrav-
navanega obračunskega obdobja.

33.9. Stroški, odhodki in prihodki se računovodsko obrav-
navajo po SRS 1 do 19. Ne glede na to pa lahko društvo, ki po 
zakonu o društvih ni zavezano revidirati svojih računovodskih 
izkazov, na kontih stroškov materiala in prodanega trgovskega 
blaga knjiži med obračunskim obdobjem nakupno vrednost 
tedaj kupljenih količin materiala in trgovskega blaga, na koncu 
obračunskega obdobja pa uskladi znesek stroškov porablje-
nega ali prodanega materiala in prodanega trgovskega blaga 
glede na spremembo vrednosti zalog, ugotovljeno s popisom 
količin in njihovim ovrednotenjem po zadnjih nakupnih cenah.

b) Vodenje poslovnih knjig

33.10. Društvo vodi poslovne knjige na način, ki omogoča 
izkazovanje podatkov, potrebnih za sestavitev letne bilance sta-
nja in izkaza poslovnega izida. Če v skladu s tem standardom 
ne izkazuje podatkov, potrebnih za sestavitev računovodskih 
izkazov, v poslovnih knjigah, jih zagotovi z letnim popisom.

Društvo vodi poslovne knjige po načelih dvostavnega knji-
govodstva, prirejenega za njegove potrebe, razen če se v svo-
jem temeljnem ali drugem aktu odloči za uporabo enostavnega 
knjigovodstva v skladu z naslednjim (tretjim) odstavkom.

Društvo lahko vodi poslovne knjige po načelih enostav-
nega knjigovodstva, pojasnjenih v SRS 33.11, če zadošča vsaj 
dvema izmed tehle sodil:

– povprečno število redno zaposlenih na zadnji dan prej-
šnjega obračunskega obdobja ne presega 2;

– letni prihodki prejšnjega obračunskega obdobja ne pre-
segajo 20.864,63 evra;

– povprečna vrednost sredstev (aktive) na začetku obra-
čunskega obdobja ne presega 41.729,26 evra.

Društvo, ki je v obračunskem obdobju, za katero sesta-
vlja letno poročilo, opravljalo tudi pridobitno dejavnost, mora 
sestaviti prilogo k izkazu poslovnega izida v obliki iz SRS 
33.8, v kateri bo navedlo zneske, ki se nanašajo na pridobitno 
dejavnost.

Društvo mora za sestavitev priloge iz prejšnjega odstavka 
sprejeti ustrezna sodila za razvrščanje posrednih stroškov na 
tiste, ki se nanašajo na pridobitno dejavnost, in tiste, ki se nana-
šajo na nepridobitno dejavnost. V primerih, ko ni mogoče določiti 
ustreznega sodila, se kot sodilo upošteva razmerje med prihodki, 
doseženimi z opravljanjem pridobitne dejavnosti, in prihodki, 
doseženimi z opravljanjem nepridobitne dejavnosti društva v 
obračunskem obdobju. Sodila mora društvo razkriti v prilogi.

33.11. Društvo, ki izpolnjuje pogoje, določene v tretjem 
odstavku SRS 33.10, lahko vodi poslovne knjige po načelih 
enostavnega knjigovodstva, ki obsega knjigo prihodkov in od-
hodkov ter knjigo terjatev in obveznosti.

Knjiga prihodkov in odhodkov ima stolpce po vrstah pri-
hodkov in odhodkov, kar skupaj z drugimi evidencami ter popi-
som sredstev in obveznosti do njihovih virov omogoča sestavi-
tev izkaza poslovnega izida na koncu obračunskega obdobja.

Knjiga terjatev in obveznosti je razčlenjena po njihovih 
vrstah. Podatke o terjatvah in obveznostih ter njihovem porav-
navanju vpisuje društvo najmanj enkrat mesečno.

Ne glede na prejšnje določbe lahko društvo, katerega pri-
hodki prejšnjega obračunskega obdobja so manjši od 8.345,85 
evra, vodi le knjigo prejemkov in izdatkov (blagajniški dnevnik), 
preostale podatke za letno poročilo pa zagotovi z letnim popi-
som in ocenitvijo.
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33.12. Kot poslovno dokumentacijo mora društvo zagoto-
viti tudi po časovnem zaporedju urejene izpiske o spremembah 
stanja na računih pri bankah.

33.13. Društvo, ki vodi poslovne knjige po načelih dvo-
stavnega knjigovodstva, zagotovi v njih najmanj konte, ki so 
potrebni za letno izkazovanje premoženjsko-finančnega poslo-
vanja v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida. Konte določi 
skladno s kontnim okvirom, ki ga predpiše Slovenski inštitut za 
revizijo, in svojimi potrebami.

33.14. Društvo, ki ima v lasti ali finančnem najemu opred-
metena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva, mora ne 
glede na izbrani način vodenja poslovnih knjig voditi register 
opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev. 
Vanj vpiše registrsko številko opredmetenega osnovnega sred-
stva in neopredmetenega sredstva, datum pridobitve, ime, po-
datke o listini o pridobitvi, prvotno nabavno vrednost in podatke 
o odtujitvi. V register ne vpisuje prevrednotenj in popravkov 
vrednosti.

33.15. Knjižbe v poslovnih knjigah morajo temeljiti na ve-
rodostojnih knjigovodskih listinah in biti opravljene najpozneje v 
mesecu dni od dneva izdaje ali prejetja teh listin. Še ne knjižene 
knjigovodske listine morajo biti na voljo na kraju, kjer društvo 
vodi poslovne knjige.

Društvo vodi poslovne knjige na prostih listih, vezane ali 
prenesene v računalnik, tako da se lahko po potrebi tiskajo 
ali prikazujejo na zaslonu. Poslovne knjige zaključi s stanjem 
na dan 31. decembra, v primeru prenehanja opravljanja svoje 
dejavnosti oziroma statusne spremembe pa z dnem te spre-
membe. Registra opredmetenih osnovnih sredstev in neopred-
metenih sredstev ne zaključuje.

Društvo vodi poslovne knjige po načelih urejenega knjigo-
vodstva, ki so zapisana v SRS 22 – Poslovne knjige.

Društvo v poslovnih knjigah ali posebnih evidencah za-
gotavlja podatke o porabi namenskih javnih in drugih sredstev, 
prejetih za delovanje, za izvajanje posebnih socialnih progra-
mov in naložbe.

c) Knjigovodske listine

33.16. Knjigovodska listina je verodostojna, če se pri 
njenem kontroliranju pokaže, da lahko strokovna oseba, ki ni 
sodelovala v poslovnem dogodku, na njeni podlagi popolnoma 
jasno in brez dvomov spozna naravo in obseg poslovnega 
dogodka.

č) Popis sredstev in dolgov

33.17. Društvo mora ne glede na način vodenja poslov-
nih knjig na koncu obračunskega obdobja popisati sredstva 
in dolgove. Popis mora opraviti tudi na začetku oziroma ob 
prenehanju opravljanja dejavnosti in ob nastanku statusne 
spremembe.

Popisni list podpišejo osebe, ki so opravile popis, in odgo-
vorni predstavnik društva. V njem so predvsem tile podatki:

1.	opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena 
sredstva: zaporedna oziroma registrska številka in ime (vrsta), 
nabavna vrednost, popravek vrednosti pred prevrednotenjem, 
popravek vrednosti zaradi amortiziranja, popravek vrednosti 
zaradi prevrednotenja ter knjigovodska vrednost;

2. zaloge materiala in trgovskega blaga: vrsta, merska 
enota, količina, nabavna (nakupna) cena in nabavna vrednost; 
na posebnem popisnem listu se popišejo zaloge nekurantnih 
materiala in trgovskega blaga;

3.	zaloge gotovih proizvodov ter nedokončanih proizvo-
dov in storitev: vrsta, merska enota in količina ter stroškovna 
cena (določena v skladu z izbrano metodo) glede na stopnjo 
dokončanosti; na posebnem popisnem listu se popišejo zaloge 
nekurantnih proizvodov;

4. terjatve: naslov, številka in datum računa oziroma dru-
ge knjigovodske listine, znesek terjatve oziroma posojila pred 
prevrednotenjem, znesek prevrednotenja, znesek terjatve po 

prevrednotenju; na posebnem popisnem listu se popišejo dvo-
mljive, sporne in neizterljive terjatve;

5.	dolgovi: naslov, številka in datum računa oziroma druge 
knjigovodske listine, znesek dolga oziroma posojila pred pre-
vrednotenjem, znesek prevrednotenja, znesek dolga oziroma 
posojila po prevrednotenju;

6. dolžniški vrednostni papirji: vrsta, znesek terjatve ozi-
roma obveznosti na podlagi dolžniškega vrednostnega papirja 
pred prevrednotenjem, znesek prevrednotenja, znesek terjatve 
oziroma obveznosti na podlagi dolžniškega vrednostnega pa-
pirja po prevrednotenju;

7. finančne naložbe: vrsta, znesek naložbe pred prevre-
dnotenjem, znesek prevrednotenja, znesek naložbe po pre-
vrednotenju;

8. denarna sredstva v blagajni in banki ter čeki: znesek go-
tovine v blagajni po apoenih, znesek denarnih sredstev po ban-
čnih računih in znesek terjatev iz prejetih čekov po izdajateljih.

d) Dostop do poslovnih knjig in poročil

33.18. Poslovne knjige morajo biti v času delovanja dru-
štva na njegovem sedežu oziroma v kraju delovanja, kjer je 
registrirano. Če vodi poslovne knjige knjigovodski servis ali 
druga oseba, ki ima dovoljenje za opravljanje te dejavnosti, so 
lahko pri njem (njej).

C. Opredelitve ključnih pojmov
33.19. V tem standardu je uporabljenih nekaj izrazov, ki jih 

je treba razložiti in tako opredeliti ključne pojme.
a) Društvo je organizacija, ustanovljena v skladu z za-

konom o društvih.
b) Invalidska organizacija je organizacija, ustanovljena 

v skladu z zakonom o društvih, ki ima po zakonu o invalidskih 
organizacijah status invalidske organizacije.

c) Z izrazom obračunsko obdobje je mišljeno koledar-
sko leto.

č) Pri pojmovanju sredstev društva je treba upoštevati 
pravila iz splošnih slovenskih računovodskih standardov in tole 
dodatno opredelitev:

Zaloge so vse oblike surovin, materiala, blaga, nedokon-
čanih proizvodov in storitev ter proizvodov, s katerimi razpolaga 
društvo.

d) Pri pojmovanju obveznosti do virov sredstev društva 
je treba upoštevati pravila iz splošnih računovodskih standar-
dov in tole dodatno opredelitev:

Društveni sklad je lastni vir financiranja društva. Se-
stavljen je iz ustanovitvenih vlog članov društva, namenskih 
skladov in presežka prihodkov, zmanjšuje pa ga presežek 
odhodkov.

e) Presežek prihodkov je tisti del prihodkov obračun-
skega obdobja, ki ostane društvu po pokritju vseh odhodkov 
tega obdobja.

f) Presežek odhodkov je tisti del odhodkov obračunske-
ga obdobja, ki ga društvo ne pokrije s prihodki tega obdobja.

g) Pravne podlage so predpisi, pogodbe, sodne odločitve 
in pisno izražene odločitve upnikov ali lastnikov, da se odpove-
dujejo pravicam oziroma lastništvu na sredstvih.

h) Nekurantne zaloge so zaloge materiala, proizvodov in 
trgovskega blaga, ki so poškodovani, nepotrebni oziroma neu-
porabni za opravljanje dejavnosti ali pa je njihova knjigovodska 
vrednost večja od nadomestljive oziroma tržne.

i) Dvomljiva terjatev je terjatev, ki bi jo dolžnik že moral 
poravnati, pa je še ni, in terjatev, ki še ni zapadla v plačilo, pa 
okoliščine kažejo, da je dolžnik ob zapadlosti v celoti ali delno 
ne bo poravnal.

j) Sporna terjatev je terjatev, ki je dolžnik v celoti ali delno 
ne prizna.

k) Neizterljiva terjatev je terjatev, ki ne bo plačana, ker 
je dolžnik nedosegljiv ali ugovarja zaradi zastaranja ali ker za 
takšno domnevo obstajajo drugi razlogi.

l) Metoda za obračunavanje porabljenih zalog je lahko 
metoda zaporednih cen ali metoda tehtanih povprečnih cen 
vključno z metodo drsečih povprečnih cen.
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m) Pri pojmovanju vrednosti sredstev je treba upoštevati 
tele opredelitve:

Nakupna cena je v računu ali pogodbi navedena cena 
količinske enote, ki jo je treba plačati in je že zmanjšana za 
v računu ali pogodbi odobrene popuste, a ne tudi za pozneje 
dobljene popuste, ki zmanjšujejo odhodke poslovanja obračun-
skega obdobja, v katerem so bili prejeti.

Tržna cena je cena, po kateri je prodajalec pripravljen 
prodati blago in ga lahko tudi proda.

n) Poročilo o poslovanju vsebuje opis poslovanja dru-
štva v obračunskem obdobju, za katero se sestavlja, in sicer 
predvsem način uresničevanja namena in ciljev društva v ob-
računskem obdobju, opredeljenih v temeljnem aktu in finančnih 
načrtih, ter opis drugih pomembnih zadev s področja poslova-
nja društva, ki pripomorejo k boljšemu razumevanju letnega 
poročila. Društva, ki opravljajo več vrst pridobitnih dejavnosti, 
opišejo tudi njihovo vrsto in obseg.

o) Velika popravila so obsežnejša popravila opredmetenih 
osnovnih sredstev, ki se pojavljajo v daljših obdobjih in so name-
njena ohranjanju uporabnosti opredmetenega osnovnega sred-
stva ter pomembno povečujejo njegovo tržno vrednost. Takšna 
popravila so na primer obnove streh, fasad, instalacij in podobna 
popravila na zgradbah ali generalna popravila (remont) strojev.

Č. Pojasnila
33.20. Gospodarske kategorije, obravnavane v tem stan-

dardu, so pojasnjene v splošnih računovodskih standardih, 
razen če so v tem standardu opredeljene drugače.

33.21. Društvo določi ob prenosu opredmetenega osnov-
nega sredstva v uporabo način računovodskega obravnavanja 
(pripoznavanja) stroškov, ki sestavljajo njegovo nabavno vre-
dnost. Izbrani način se v dobi koristnosti takega sredstva ne 
more spreminjati.

33.22. Društvo ima lahko v okviru društvenega sklada tudi 
rezerve ter namenske sklade za izobraževalne, socialne in dru-
ge namene v skladu s svojimi pravili in odločitvami. Društveni 
sklad se na podlagi poslovnega izida društva v obračunskem 
obdobju poveča za presežek prihodkov ali zmanjša za prese-
žek odhodkov. Ko se društvo razpusti, se najprej poravnajo 
njegove obveznosti do drugih, preostanek društvenega sklada 
(sredstev) pa se nameni tistemu upravičencu, ki ga določa 
predpis oziroma temeljni akt društva.

33.23. Finančne naložbe, poslovne terjatve ter finančne 
in poslovne obveznosti, izražene v tuji valuti, se v poslovnih 
knjigah izkazujejo po srednjem tečaju Banke Slovenije. Njihovi 
preračuni ob plačilu ter na koncu obračunskega obdobja pove-
čujejo finančne prihodke oziroma odhodke. Finančne prihodke 
oziroma odhodke povečujejo tudi spremembe finančnih naložb, 
poslovnih terjatev ter finančnih in poslovnih obveznosti, ki te-
meljijo na drugih pravnih podlagah.

Uskladitev vrednosti finančnih naložb, poslovnih terjatev 
ter finančnih in poslovnih obveznosti se opravi na dan nastan-
ka pravne podlage, ki je povzročila spremembo vrednosti, pri 
usklajevanju na podlagi dogovorjenega prevrednotovanja pa 
tudi pri sestavljanju letnega poročila.

33.24. Društvo lahko pokrije presežek odhodkov iz rezerv, 
iz presežkov prihodkov iz prejšnjih obračunskih obdobij, lahko 
pa tudi v breme drugih delov društvenega sklada.

33.25. Kot kratkoročne pasivne časovne razmejitve se 
izkazujejo tudi prejeta denarna sredstva, namenjena pokrivanju 
izbranih stroškov oziroma odhodkov, razen prejetih denarnih 
sredstev, namenjenih pridobivanju opredmetenih osnovnih 
sredstev in neopredmetenih sredstev, ki se izkazujejo kot dol-
goročne pasivne časovne razmejitve, namenjene pokrivanju 
amortizacijskih stroškov.

33.26. Društvo, ki je do 31. decembra 2006 obravnava-
lo stroške, ki sestavljajo nabavno vrednost opredmetenega 
osnovnega sredstva ali neopredmetenega sredstva, kot stro-
ške naložbenja, s 1. januarjem 2007 preide na obračunavanje 
amortizacijskih stroškov od tako pripoznanih opredmetenih in 
neopredmetnih osnovnih sredstev. Sklad osnovnih sredstev s 
1. januarjem 2007 društva ukinejo in stanje na ta dan izkažejo 
kot dolgoročne pasivne časovne razmejitve.

33.27. Društva izkažejo v otvoritveni bilanci za leto 2007 
vrednosti sredstev in obveznosti do njihovih virov, kakršne so 
bile izkazane na dan 31. decembra 2006, razen v primeru, 
pojasnjenem v SRS 33.28.

33.28. Društvo, ki na dan 31. decembra 2006 izkazuje v 
poslovnih knjigah v okviru sklada osnovnih sredstev prevredno-
tovalni popravek iz naslova prevrednotenja posameznih opred-
metenih osnovnih sredstev, pobota znesek prevrednotovalnega 
popravka z zneskom nabavne vrednosti teh opredmetenih 
osnovnih sredstev. Ne glede na določbo prejšnjega odstav-
ka društvo, ki uporablja splošne računovodske standarde in 
se je odločilo vrednotiti opredmetena osnovna sredstva po 
modelu prevrednotenja, prenese v otvoritveni bilanci za leto 
2007 ustrezen del sklada osnovnih sredstev na presežek iz 
prevrednotenja.

D. Datuma sprejetja in začetka uporabe
33.29. Ta standard je sprejel strokovni svet Slovenskega 

inštituta za revizijo na svoji seji dne 8. decembra 2006. K njemu 
je dal soglasje minister za finance. Društva in invalidske orga-
nizacije ga začnejo uporabljati s 1. januarjem 2007.

Društva in invalidske organizacije z dnem začetka upo-
rabe tega standarda prenehajo uporabljati SRS 33 (2006) – 
 Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah.

Št. 17/06
Ljubljana, dne 8. decembra 2006

dr. Ivan Turk l.r.
Predsednik strokovnega sveta

Slovenskega inštituta za revizijo

POPRAVKI

146. Popravek Sklepa o določitvi cen programov 
vzgoje in varstva predšolskih otrok v vrtcu 
Črna na Koroškem in Žerjav za leto 2007

Popravek

V Sklepu o določitvi cen programov vzgoje in varstva 
predšolskih otrok v vrtcu Črna na Koroškem in Žerjav za leto 
2007, objavljenem v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 
138-5946/2006 z dne 28. 12. 2006, se točke od točke V. dalje 
pravilno glasijo:

»V.
V primeru vpisa ali izpisa otroka sredi meseca se plačilo 

staršev proporcionalno zniža glede na število dni prisotnosti 
otroka v vrtcu (prvi mesec vpisa ali zadnji mesec izpisa).

VI.
Starši vpišejo otroka v vrtec praviloma za obdobje šolske-

ga leta, ki traja od 1. septembra do 31. avgusta naslednjega 
leta.

Starši ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti otroka 
v času poletnih počitnic plačajo 25% oskrbnine po plačilnih 
razredih za kritje fiksnih materialnih stroškov.

To določilo velja le za starše, ki imajo skupaj z otrokom 
stalno prebivališče v Občini Črna na Koroškem, za druge starše 
pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med ekonomsko 
ceno in plačilom staršev.

25% plačila so oproščeni starši, katerih otroci obiskujejo 
vrtec zadnje leto pred vstopom v šolo in v poletnih mesecih ne 
potrebujejo varstva.

VII.
Za zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega 

časa vrtca ne pridejo po svojega otroka, se lahko staršem 
zaračuna 800 SIT za vsako začetno uro.
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VIII.
Račune za plačilo razlike med ekonomsko ceno in pla-

čilom staršev, ki imajo stalno prebivališče v drugih občinah, 
izstavlja tem občinam na podlagi obračuna Vrtec Črna na 
Koroškem.

IX.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu RS. Preneha pa veljati Sklep o določitvi programov v vrtcu 
Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 106/05).«.

Št.  602-0003/2006
Črna na Koroškem, dne 8. januarja 2007

Župan
Občine Črna na Koroškem

Janez Švab l.r.

147. Tehnični popravek Odloka o spremembah 
in dopolnitvah prostorskih sestavin 
dolgoročnega plana Občine Dravograd 
za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega 
družbenega plana Občine Dravograd za 
obdobje 1986–1990, dopolnjen 2001

Tehnični popravek

V Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih 
sestavin dolgoročnega plana Občine Dravograd za obdobje 
1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Dra-
vograd za obdobje 1986–1990, dopolnjen 2001 (Uradni list RS, 
št. 72/04) se v grafičnem delu kartografske dokumentacije, ki 
je sestavni del odloka, popravijo stavbna zemljišča v skladu 
s sklepi Vlade RS, št. 360-00/2001-114 z dne 4. 2. 2003, št. 
360-00/2001-163 z dne 27. 1. 2004 in 360-00/2001-226 z dne 
22. 6. 2004.

V grafičnem delu se popravi:
– na listu DKN Libeliče 39 se popravi velikost območja 

L – SE 03,
– na listu DKN Dravograd 45 se na delu območja T – LN 

01 spremeni namenska raba v SK,
– na listu DKN Slovenj Gradec 12 se zmanjša velikost 

območja Š – SE 10-2,
– na listu DKN Dravograd 33 se zmanjša velikost območja 

SP na delu parcele št. 257, k.o. Kozji vrh,
– na listu DKN Dravograd 43 se zmanjša velikost območja 

SK na delu parcele št. 467, k.o. Otiški vrh I,
– na listu DKN Dravograd 43 se zmanjša velikost območja 

SK na delu parcel št. 952/4 in 956, k.o. Sv. Danijel,
– na listu DKN Dravograd 43 se zmanjša velikost območja 

SE na parceli št. 948 in delu parcele št. 957/4 k.o. Sv. Danijel,
– na listu DKN Dravograd 44 se zmanjša velikost območja 

SK na parceli št. 811 k.o. Sv. Danijel,
– na listu DKN Dravograd 44 se popravi velikost območja 

T – SK 01,
– na listu DKN Dravograd 44 se zmanjša velikost območja 

SE na parcelah št. 787/19 in 787/18, obe k.o. Sv. Danijel,
– na listu DKN Slovenj Gradec 01 se zmanjša velikost 

območja Č – SE 05,
– na listu DKN Slovenj Gradec 02 se zmanjša velikost 

območja SE na delu parcel št. 192/2 in 192/4, obe k.o. Otiški 
vrh II,

– na listu DKN Slovenj Gradec 03 se zmanjša velikost 
območja SK na delu parcel št. 1111/2 in 1111/9, obe k.o. Otiški 
vrh I,

– na listu DKN Slovenj Gradec 03 se zmanjša velikost 
območja SK na delu parcele št. 1101/1 k.o. Otiški vrh I,

– na listu DKN Slovenj Gradec 04 se zmanjša velikost ob-
močja SK na parceli št. 370/3 in delu parcel 370/6, 372, 370/1 
in 371, vse k.o. Otiški vrh I,

– na listu DKN Slovenj Gradec 12 se zmanjša velikost 
območja SK na delu parcel št. 982, 980, 993/9 in 993/10, vse 
k.o. Selovec,

– na listu DKN Slovenj Gradec 02 se popravi velikost 
območja Š – SE 03,

– na listu DKN Slovenj Gradec 02 se popravi velikost 
območja Š – SE 01-1.

V grafičnem delu se vriše:
– na listu DKN Dravograd 41 se vrišejo parcele *47/2, 

774/1, 774/3 ter deli parcel 775/1, 774/2, 779, 771/3, 773, 772, 
771/1, vse k.o. Goriški vrh, kot stavbno zemljišče z oznako 
SK,

– na listu DKN Dravograd 42 se vrišejo deli parcel *9, 
86/3, 1157/1 in 93/5, vse k.o. Otiški vrh II, kot stavbno zemljišče 
z oznako SK,

– na listu DKN Slovenj Gradec 01 se vrišejo parcela *61 
ter deli parcel 588 in 586, vse k.o. Dobrava, kot stavbno ze-
mljišče z oznako SK,

– na listu DKN Slovenj Gradec 12 se vrišejo parcele 
*41/1, *41/2 in del parcele 714, vse k.o. Selovec, kot stavbno 
zemljišče z oznako SK.

Št. 350-0002/2006-21-1
Dravograd, dne 21. decembra 2006

Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

148. Tehnični popravek Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje Občine 
Dravograd

Tehnični popravek

V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 72/04) se v grafičnem 
delu, ki je sestavni del odloka, popravijo stavbna zemljišča v 
skladu s Tehničnim popravkom Odloka o spremembah in do-
polnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Dra-
vograd za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega 
plana Občine Dravograd za obdobje 1986–1990, dopolnjen 
2001 (Uradni list RS, št. 72/04, 3/07).

V grafičnem delu se popravi:
– na listu DKN Libeliče 39 se popravi velikost območja 

L – SE 03,
– na listu DKN Dravograd 45 se na delu območja T – LN 

01 spremeni namenska raba v SK,
– na listu DKN Slovenj Gradec 12 se zmanjša velikost 

območja Š – SE 10-2,
– na listu DKN Dravograd 33 se zmanjša velikost območja 

SP na delu parcele št. 257 k.o. Kozji vrh,
– na listu DKN Dravograd 43 se zmanjša velikost območja 

SK na delu parcele št. 467 k.o. Otiški vrh I,
– na listu DKN Dravograd 43 se zmanjša velikost območja 

SK na delu parcel št. 952/4 in 956, k.o. Sv. Danijel,
– na listu DKN Dravograd 43 se zmanjša velikost območja 

SE na parceli št. 948 in delu parcele št. 957/4 k.o. Sv. Danijel,
– na listu DKN Dravograd 44 se zmanjša velikost območja 

SK na parceli št. 811 k.o. Sv. Danijel,
– na listu DKN Dravograd 44 se popravi velikost območja 

T – SK 01,
– na listu DKN Dravograd 44 se zmanjša velikost območja 

SE na parcelah št. 787/19 in 787/18, obe k.o. Sv. Danijel,
– na listu DKN Slovenj Gradec 01 se zmanjša velikost 

območja Č – SE 05,
– na listu DKN Slovenj Gradec 02 se zmanjša velikost 

območja SE na delu parcel št. 192/2 in 192/4, obe k.o. Otiški 
vrh II,
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– na listu DKN Slovenj Gradec 03 se zmanjša velikost 
območja SK na delu parcel št. 1111/2 in 1111/9, obe k.o. Otiški 
vrh I,

– na listu DKN Slovenj Gradec 03 se zmanjša velikost 
območja SK na delu parcele št. 1101/1 k.o. Otiški vrh I,

– na listu DKN Slovenj Gradec 04 se zmanjša velikost ob-
močja SK na parceli št. 370/3 in delu parcel 370/6, 372, 370/1 
in 371, vse k.o. Otiški vrh I,

– na listu DKN Slovenj Gradec 12 se zmanjša velikost 
območja SK na delu parcel št. 982, 980, 993/9 in 993/10, vse 
k.o. Selovec,

– na listu DKN Slovenj Gradec 02 se popravi velikost 
območja Š – SE 03,

– na listu DKN Slovenj Gradec 02 se popravi velikost 
območja Š – SE 01-1.

V grafičnem delu se vriše:
– na listu DKN Dravograd 41 se vrišejo parcele *47/2, 

774/1, 774/3 ter deli parcel 775/1, 774/2, 779, 771/3, 773, 772, 

771/1, vse k.o. Goriški vrh, kot stavbno zemljišče z oznako 
SK,

– na listu DKN Dravograd 42 se vrišejo deli parcel *9, 
86/3, 1157/1 in 93/5, vse k.o. Otiški vrh II, kot stavbno zemljišče 
z oznako SK,

– na listu DKN Slovenj Gradec 01 se vrišejo parcela *61 
ter deli parcel 588 in 586, vse k.o. Dobrava, kot stavbno ze-
mljišče z oznako SK,

– na listu DKN Slovenj Gradec 12 se vrišejo parcele 
*41/1, *41/2 in del parcele 714, vse k.o. Selovec, kot stavbno 
zemljišče z oznako SK.

Št. 350-0002/2006-21-2
Dravograd, dne 21. decembra 2006

Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

DRŽAVNI ZBOR
98. Zakon o izvršbi in zavarovanju (uradno prečiščeno 

besedilo) (ZIZ-UPB4) 209
99. Zakon o prekrških (uradno prečiščeno besedilo) 

(ZP-1-UPB4) 250
100. Zakon o socialnem varstvu (uradno prečiščeno 

besedilo) (ZSV-UPB2) 282
101. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

(uradno prečiščeno besedilo) (ZUOPP-UPB1) 309
102. Zakon o varstvu pred požarom (uradno prečiščeno 

besedilo) (ZVPoz-UPB1) 316

PREDSEDNIK REPUBLIKE
103. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega ve-

leposlanika – vodje Stalnega predstavništva Repu-
blike Slovenije pri Organizaciji združenih narodov 
v New Yorku 325

104. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene velepo-
slanice – vodje Stalnega predstavništva Republike 
Slovenije pri Organizaciji združenih narodov v New 
Yorku 325

105. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega 
veleposlanika Republike Slovenije v Češki repu-
bliki 325

106. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega 
veleposlanika Republike Slovenije v Federativni 
republiki Braziliji 325

VLADA
107. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v 

Mission Hillsu 325
108. Sklep o imenovanju častne konzulke Republike 

Slovenije v Mission Hillsu 326

MINISTRSTVA
109. Pravilnik o pristojbinah in stroških postopkov na 

področju zdravil in medicinskih pripomočkov 326
142. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto 

premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za 
mesec december 2006 391

143. Količnik rasti cen prehrambenih izdelkov 391
144. Shema za določanje odškodnine za posamezne 

vrste poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti 
 azbestu od 1. januarja 2007 dalje 391

VSEBINA

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN 
ORGANIZACIJE

110. Sklep o listinah, ki se priložijo zahtevi za izdajo do-
voljenja za prevzemno ponudbo, in o podrobnejši 
vsebini prospekta 331

111. Sklep o obveščanju o spremembah deležev 337

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
112. Tarifa Združenja SAZAS za javno priobčitev glas-

benih del za izdajatelje radijskih in televizijskih 
programov 339

113. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja člana-
rine Obrtni zbornici Slovenije za leto 2007 340

114. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine 
Območni obrtni zbornici Ajdovščina za leto 2007 340

115. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja člana-
rine Območni obrtni zbornici Kamnik za leto 2007 341

116. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine 
Območni obrtni zbornici Radovljica za leto 2007 342

117. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja člana-
rine Območni obrtni zbornici Trbovlje za leto 2007 343

118. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja čla-
narine Območni obrtni zbornici Ljubljana Šiška za 
leto 2007 344

119. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja čla-
narine Območni obrtni zbornici Ljubljana Moste 
- Polje za leto 2007 345

120. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja člana-
rine Območni obrtni zbornici Sežana za leto 2007 346

145. Slovenski računovodski standard 33 (2007) 
– Računovodske rešitve v društvih in invalidskih 
organizacijah 392

OBČINE
BREŽICE

121. Sklep o revalorizaciji odškodnine 347
122. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi spre-

memb in dopolnitev ureditvenega načrta »Ob Cesti 
svobode – jug v Brežicah – na območju prostorske 
enote Marof – Kare II« 347

CELJE
123. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidal-

nega načrta Gospodarska cona v Celju – kompleks 
lahke industrije Lava II – Ingrad 347
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124. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidal-
nega načrta Otok (skrajšani postopek) 349

125. Program priprave sprememb in dopolnitev pro-
storskih ureditvenih pogojev za območje Zgornja 
Hudinja - Lahovna 350

ČRNOMELJ
126. Sklep o začasnem financiranju proračunskih po-

treb Občine Črnomelj v letu 2007 352

DIVAČA
127. Sklep o določitvi plačnega razreda direktorja 352

DOBJE
128. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah občin-

skih funkcionarjev in nagradah delovnih teles ob-
činskega sveta ter članov občinskih organov ter o 
povračilih stroškov 353
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